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Pedehry.

Pod/iiiiiii zasedáni išskc rady ma i))t pro dalsi vyvoj viiiiiiii

politiky rakouskc rozhodujíci a smrodatiíé, dcfinitivni likvi-

dace systému barona liiencrtha má tu být baronem Gautschem pro-

vedena. Tak se i^íkalo v ervenci a tak íkali zejména ti, již pí-íchod

nového ministrpresidenta vítali jako pokrok. A všecka veejnost

byla naklonna hlasííin tem uviti. Vždy se vdlo o baronu

utscliovi, že ncpidiázi s uritým svým programem, že nebyl

"avolán jirtíto, ponvadž jeho politické vyznání zaruovalo nápravu

^^ rozešení panující krise. Mlo se za to, že baron Gautsch už nco
Hkjde, ím by pomohl dále, ponvadž základním rysem politické

[iovahy jeho je ono programové vacuum, které je vždy ochotn*"*

a schopno pijmout politiku dne, program up to day. K tomu názoru

klonili se i ti, kteí pejí urité politice, uritému smru, politice

uritých cílil — neekali jí od barona Gautsche, ale považovali jej

za zkušeného faiseura, který svou úhoovitou hladkostí se dostane

pes pekážky baronem Bienerthem nahromadné a pak njakému

svému nástupci umožní onii uritjší, zásadnjší politiku. 'K takové

povsti si baron Gautsch ipomohl svou akcí pro zavedení všeobecného

hlasovacího práva. I tenkrát se vdlo, že baron Gautsch nenáleží

k politikum v Rakousku, kteí z dvod politické a sociální spravedl-

nosti hlasovacímu právu pejí, ale okolnosti volební reformu dopo-

ruovaly a byly jí píznivý a bylo brzy zjevno, že ji baron Gautsch

navrhne, teba nkolik msíc ped tím v parlament prohlásil, že

návrhy k zavedení všeobecného hlasovacího práva smující nejsou

asové, ba daleko pedasné. Krátce : baron Gautsch byl považován

za politika, který má bystré oko pro poteby aktuální politiky,

kterému njaké pevné zásady nepekážejí dlati nejpodivnjší

skoky a pemety. Tato víra zejména ovládá politiky eské a odtud

ta nepopiratelná dvra v nho u nás, sympatie pro nho mezi

eskými poslanci. Malá obliba, které se tší u oficiálního vedení,

NA§E DOBA. R. XIX., . 1., 1911. 20. íjna.
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primoárná zásadni politika uritého smru a ile, snad tuto víru

v barona Gautsche utvrzuje. Jeho ministrování po dru. Koerbrovi

v roce 1905 tuto mnohostrannost barona Gautsche jen potvrdilo.

Kdyby figura Freytagova, žurnalisty Schmocka, bhem doby nebyla

obdržela pídechu urážky, mohly by se jeho vlastnosti a zejména

jeho confiteor aplikovati na nynjšího chefa kabinetu. Pravit'

Schmock: »Nauil jsem se u Blumenberga psáti v právo a psáti

v levo«. Barona Gautsche Blumenberg byl hr. Ed. Taaffe a u nho
se on nauil vládnouti v právo a vládnouti v levo. Proto se namnoze

u nás má za to, že po bar. Bienerthovi baron Gautsch smr politiky

rakouské odvede zase, když už ne docela na právo, tož alespo na

stední linii.

Baron Gautsch je tvrtý msíc ministerským pedsedou, ale

•nikdo dosud neví, kterým smrem chce vládnout a povládne a ani

pro denní politiku nedovedl nalézti vhodných prostedk. Naopak

:

práv ty denní události strhly povst a víru v barona Gautsche hodn
s oné výše, kterou ml, když postupoval své místo jirinci z Hohen-

lohe. Podavatel vládní osnovy o zavedení všeobecného hlasovacího

práva zahájil svou novou innost ministerskou pouliními bitvami

na ulicích vídeských a krutým odsuzováním úastník tchto

demonstrací
;

politik, jemuž vedení sociálndemokratické strany

blahopálo ped krátkou dobou k šedesátým narozeninám, akoliv

mu byl znám jako muž siln konservativní, ne-li zpátenický, dostal

se pi svém nastoupení v elo ministerstva do nejprudšího boje

práv s tmito gratulanty. Boj ten je tak píkrý a osobní, že jsme

pesvdeni, že baron Gautsch se stejnou mrštností, se kterou se

1906 pesmekl ze svého odporu proti hlasovacímu právu k volební

reform, by dnes toto právo odvolal, kdyby ml podporu onch kruh,

které mu ji tenkrát dodaly. Je nejisto pi povaze barona Gautsche,

zda jsou všecky tyto zjevy dokladem pro mnivost a bezprogramo-

vost barona Gautsche anebo mají-li ibýt píznakem, že se ministr-

president ve svém stáí vrací k pvodnímu svému názoru životnímu,

k reakci. Oti revient toujours á ses premiers amours ! Sklon k reakcí

baron Gautsch v poslední dob akcentuje pi každé píležitosti tak

oste, že skoro už ani nezbývá než viti v jeho pokání a návrat

k staré víe. Tyto akcenty reakce jsou tak silné, že zejména u nho
musí pekvapiti, uváží-li se, že býval vždy znamenitým posuzova-

telem okamžité situace a svou hladkostí se dovedl vyhýbat všem

projevm, které by na jedné neb druhé stran narážely. Ne, že

bychom se pozastavovali nad tím, když baron Gautsch jako »strážce



IdA a poádku* s nejvtší energií odsuzuje iny šílence, útoícího

volvcreni na ministry v parlament. K tomuto odsouzení není oné

lámé energie ani t^eba — jen soucitu s bláznem. Ale riízííé projevy

iny barona Gautsche skoro nutí k domnnce, ze lituje svého \>o-

r)1()u/.nnt vi masám lidu a že tím liouževnatjí chce jim dnes

ukázat svou pst. Ovšem — u státtiíka, který má tak neskonale

jemný smysl pro smýšlení na rozhodujících místech, dlužno míti na

zeteli, že také tam dnes vje jiný vítr než za doby ru.ské revoluce

.1 rozmachu košutovského radikalismu v Uhrách. Revoluce na Rnsi

je potlaena a I*'rantišeJ< Ko.šut je excellenci!

To této stránce l)arDn Gautsch zklamal; kdo p aítal s ním jako

s pokraovatelem ijx)litiky nutné pro všeol)ecné právo hlasovací, je

rozarován. Z Pavla Savci.

Zbývá ješt pomr barona (lautsche k nám, jx) pípad k e-

ským Nmcm. Také spor eskonmecký baaon Gautsch jednou ml
iešit, po Badenim 1897. Tenkrát ml provést zázrak: upokojit

Nmce a nás ncpolxDuit. Šikovnost nejsou žádné áry — zázrak

baron Gautsch nedlá. Vydal jazyková naízení Badeniho a od-

--(oupil. Ze otázku eskonmeckou nesprovodil se svta, víme a nej-

lepším dkazem je, že nyní, když je presidentem po tetí, kníže

Tliun se o rozešení spor pokouší takka ve vlastní režii, jako by

^e videiisJié vlády vbec zekly této práce, uznávajíce svou pro ni

nescli(jpnost.

Znamenalo by však baronu Gautschovi kivditi, kdybydíom

jej, pokud se týe vcí eských a eskonmeckých, chtli stavti do

jedné ady s ministrpresidenty, kteí se v posledních letech vystí-

dali. Má pro eské vci rozhodn vtší znalosti a daleko vyšší

porozumní než jeho pedchdce baron Bienerth i dr. Koerber,

l)a i baron Beck. Nelze zapíti, že zejména celkový pomr eského

náj-oda k státu, eského poselstva k ostatnímu parlamentu a k vlád

l^aron Gautsch na základ svých velkých a dlouholetých zkušeností

posuzuje daleko správnji než kterýkoli z jeho kolleg. Baron

Gautsch pedevším vždy byl pesvden, že eským poslancm náleží

v parlament stejn pední a rozhodující místo jako Nmcm a Po-

lákm a v dsledcích takového pesvdení baron Gautsch se vždy

pokoušel pímti eskou delegaci do vládní vtšiny, eské poslance

a politiky do kabinetu, jehož byl chefem, v roce 1905 vstup dra

Pacáka a dra Žáka už byl rozhodnut a ml nejvyšší souhlas. Baron

Gautsch nevládnul nikdy proti nám a tak docela bez nás jako na p.
•dr. Koerber a baron Bienerth. To vše dle pravdy nutno piznati



a práv z tchto dvod možno si vysvtliti sympatie pro nho, pes

to, že ovšem ve smyslu naší eské politiky nikdy nevládl — což

zase jist bylo ásten vinou této naší politiky — a pro nás nikdy

nic vážného nepodnikl a neprovedl. Oekávání, že nynjší chef

kabinetu odiní alespo nejvtší chyby systému barona Bienertha,

bylo na eské stran všeobecné už proto, ponvadž státní nutnosti,

které baron Bienerth zstavil nevyízeny, po píchodu barona

Gautsche byly rozmnoženy vojenskými pedlohami. Oekávána tedy

náprava už z dvod parlamentárn-technických a taktických i tam,

kde nebyl takový optimism, který se jevil v prázdninovém lánku

dra Kramáe o nynjším premiérovi. Jen náladový optimism mlado-

eského vdce mohl vit, že baron Gautsch v politice eskonmecké
provede tak zásadní obrat, jaký zahájil v celé rakouské politice

volební reformou. Je tedy nesporno, že všecky tyto úvahy zpsobily

pro barona Gautsche náladu, která mu alespo v ervenci umožnila

klidný prbh krátkého zasedání parlamentu a vyízení pilné ped-

lohy bankovní.

Nyní, když se íšská rada opt sešla k definitivnímu zasedání,

kdy se bude muset pikroit ke konenému vyizování celé ady
pilných záležitostí, baron Gautsch se svým kabinetem stojí osamocen,

nemaje za sebou ani onu nejistou vtšinu, která jakž takž držela

jeho pedchdce. To je pro chefa kabinetu tím horší, uváží-li se, že

si do parlamentu vnutily vstup záležitosti hýbající pímo elemen-

tárn vším obyvatelstvem : otázky drahotní. V otázce masné vláda

postavila se pímo proti nejnaléhavjším potebám lidu, vymlouvajíc

se na znní vyrovnání s Uhry, ale zdá se, že mnohem víc je vázána

tajnými úmluvami bývalého ministra obchodu dra Weiskirchnera

s vládou maarskou. To patí do humoru rakouské politiky, že

práv dr. Weiskirchner, jeden z pedák strany kresanskosociální,

vedoucí nejurputnjší boj s Maary, vydal životní poteby Rakouska

nenávidné druhé polovici íše. Postavení ministerského pedsedy

v této otázce bylo pímo žalostné a soucit vyvolávající: byl baron

Gautsch v té vci opuštn nejen snmovnou, nýbrž i — vlastním

kabinetem. Zddný kabinet prokázal totiž tak dokonalou neschop-

nost, že baron Gautsch byl nucen probojovávat celý boj sám bez sebe

menší podpory a opory resortních ministr. Také v otázce zlepšení

plat úednických baron Gautsch stojí sám v bitevní linii, jelikož

ministr financí dr. Meyer je povaha trpná a dovede jen žádat, ale

neumí vymáhat. Vi úednictvu vláda pak vbec nalézá se v po-

stavení víc než divném : žádá na všech stranách disciplinu a poádek



není s to, usj)okojit Inntjtn životni poteby úednictva a zízc-

sctva. Tím dostává se každou chvíli na nž hrozící pasivní resi-

dence jednou na poštách, jx) druhé na drahách.

Už aby ze všech tdilo útra]) a nesnázi politických a vcných

vyvázl, baron Gautsch musí tedy hledt, aby alespo v parlament

si zajistil trochu opory. To bude možno ovšem v první idé proni-

kavou zmnou kabinetu. Musí hledt, aby parlament v osobách

\('dle nho vládnoucích vidl vci znalé í)dl)orníky, od nichž by

lospo správné vyizování záležitostí resortních ekati mohl, když

už rozhodování ve vcech politických chce rozhodovat ministr-

president sám. Ty zmny v kabinet baron Gautsch si dosud provésti

netroufal a je ješt otázkou, zdali se mu podaí a není-li na ty

/.mny pozd, zdali parlament bude mít dost dvry v trvanlivost

nynjšího režimu. Pi tom zejména na eské stran postup barona

Gautsclie musí vzbudit nejmén vážné pochybnosti. Chef kabinetu

neml dosud odvahy provésti zmnu kabinetu vzhledem na — praž-

ské jednání o dohodu eskonmeckou.

Baron Gautsch, akoliv pirozen ani okamžik nemyslel na

utvoení kabinetu parlamentárního, nýbrž chce vymnit nynjší

úedníky jinými, bál a bojí se, že by zmnou kabinetu polxjuil

Xmce, J<teí by pak v odvetu pokazili dohodu pražskou. Že by se

ale baron Gautsch byl lekl nespokojenosti Cech, kteí pec musí

být udržováni v stejn dobré nálad pro pražské dohodování, nevi-

lli jsme dosud. Tyto pílišné ohledy na dobrou náladu Nmc i tam,

když se jedná o dobré naše právo, když se jedná o odinní dosa-

vadního bezpráví, baronem Gautschem samotným doznaného, musejí

jícce u nás vzbuditi jisté pochybnosti, teba ne o dobré vli barona

Gautsche, ale jist o jeho schopnosti dobrou vli svou provést.

Zdá se, že baron Gautsch práv nyní se nalézá ped rozhodným

krokem, který rozhodnouti má o možnosti a trvanlivosti jeho nynj-

šího ministrování. Baron Gautsch asi provede nyní výmnu osob

\ ele jednotlivých ministerstev stojících, ministr a správc. Zdali

ji provede tak, aby v parlament uspokojovala, — aby umožnila

a zajistila práci parlamentární na íšské rad i v jednotlivých sn-

mech, zejména v eském, ukáže se brzy. Dvry ve zdar této akce

liarona Gautsche je v politické veejnosti poskrovnu.

Ukázalo se, že baron Gautsch dovedl sice na povel rakouský

parlament pemnit, v základech pestavit, ale že má pro nový tento

parlament jen málo porozumní. Je ze starší školy — a tomuto

svtu už málo rozumí. C.



Národní nebezpeí.

Jak známo, projednával plná dv léta vzláštní výbor bývalé posla-

necké snmovny osnovu zákona o sociálním pojištni. Zákonem

timto, který bude^ novému parlamentu v pepracovaném rouše opt
pedložen, má se poopraviti pojištní nemocenské a úrazové, kte-

rážto v Rakousku již od roku 1888 existují, a nov zavésti pojištní

starobní a invalidní, jehož dosud v Rakousku není.

O obsahu osnovy ve smyslu sociáln ethickém psáti není ne-

snadno^ a bylo konen i v eském tisku posudk podobných dosti.

Chceme tu poukázati na chystaný zákon se stanoviska národnost-

ního, a to za tím úelem, aby se v eské veejnosti pro tuto stránku

chystaného zákona vzbudil zájem, po pípad poskytlo se vas
upozornní.

V oboru pojištní nemocenského nemáme, co bychom na orga-

nisaci navrhované vládou po stránce národnostní vytkli. Zde o n-
jaké dalekosáhlé organisaci, o njakém hierarchicky upraveném t-

lese vbec nelze dobe mluviti.

V oboru pojišování úrazového máme proti návrhm osnovy

celkem dv výtky, a to ohledn budoucí úpravy pojištní h f) r n i-

c t v a a ohledn pojištní zízenc železniních.
I. Dle platného práva jest hornictvo pojištno proti nemoci

a úrazu u bratrských pokladen. Protože se toto pojištní ukázalo

nedokonalým, hodlá je vláda nejen po stránce vcné zdokonaliti,

nýbrž i zvoliti pro n formu organisaní jinou. Pro úrazové poji-

štní hornictva chce totiž vláda zíditi zvláštní odlwrovou úrazovou

pojišovnu pro celé Rakousko se sídlem ve Vídni. Tento svj cen-

tralisaní plán odvoduje osobitostí podnik horních, nebezpe-

* Dne 6. íjna t. r. pedložila vláda novou osnovu zákona o sociálním po-

jištní, ve které organisace centralistická z osnovy pvodní úpln je zachována.

Vzhledem k tomu stávají se ádiky naše tím více aktuálními.

2 Parafrasují se pravideln motivy zkona.



ností jich a kijnuilativnoslí úrazu, pro kteréž okolnosti jest prý

Icba vyjmouti [xjjištní lujruíkú z psobnosti úrazoveii zemských.

2e dvody tyto nejsou smrodatné, svdi již okolnost, že tíž

referenti, kteí zpract)vaH nynjší osnovu, v Kórbrov »l*ropramu<íc

z r. 1904 pádnými dvody dokazovaU potebu, aby pojištní lior-

ník bylo pikázáno práv úrazovnám zemským.

Jedná se tedy o centralisaci. Veškero hornictvo v Rakousku

bude vtsnáno v ústav jediný, nmecky ovládaný a sídlící ve Vídni.

Úadovati se tu (bude nmecky, »protože by se za respektování ná-

rodnostních cit msilo úadovati v 7 eech rakouských«, úado-

vati tu budou úedníci nmetí, »protože Víde je msto nmecké*

a úedník nmeckých je dostatek. Tak vznikne .nová posila cen-

tralisaci.

2. Orazová jx)jištbvna rakouských drah ve Vídni, jež existuje

í)d roku 1889, j^st nejle])ší výstrahou proti centralisaci. Claduje

jen nmecky, i rodinným píslušníkm nejnižších zízenc železni-

ních vydává rozhodnutí v jazyce íimeckém. Veškero úednictvo

jest nmecké, rozhodí soud jest nmecký, kapitály ústavu jsou ulo-

ženy u nmeckých ústav.

Tento centralistický ústav má býti dle osnovy zákona nejen

zachován, nýbrž dokonce má býti jeho psobnost rozšíena na

všecky dráhy v Rakousku. I elektrické malodráhy budou miceny

ohlásiti své zízence u tohoto ústavu. I msto Praha bude nuceno

korrespondovati s úrazovnou touto v jazyku nmeckém.

Usnese se totiž na nmecké úední ei »z vcných a úsporných

dvod« pedstavenstvo, ve kterém budou Slované vždy v menšin

a dozorí úad podobné usnesení potvrdí.

V jednáních výboru a podvýboru snmovního nenapadlo nikoho

ze slovanských zástupc, aby se tu uinila náprava. A pece sama

osnova zákona (strana 206 motiv) praví, že i pi slouení podnik

v risikové spoleenství jest v organisaci nositel pojištní pípustná

nejdalekosáhlejší decentralisace.

Naopak byli eští poslanci, kteí zízení ústední pojišovny

hornické pímo vychvalovali (P. Šrámek) a proti decentrali-

sanimu návrhu politických odprc (posl. erný) hlasovali.

3. Co tkne se invalidního pojištní, navrhuje osnova daleko-

sáhlou centralisaci. Dle ní bude zízen pro toto odvtví sociálního

pojištní jediný centrální ústav ve Vídni.

Motivy pro tuto formu org-anisaní vládou uvádné jsou tak



6

rafinovan zkresleny, že dovedou i nejhorlivjšího autonomistu

a i odborníka svésti k špatnému pojetí.

Na tuto potutelnost upozornil po prvé nmecký spisovatel Dr.

Lev Verkauf ve svém nedávno vydaném spise »Sociální pojištní

jako organisaní problém«.

Ddaje jeho zasluhují tím spíše pozornosti eské veejnosti,

protože založeny jsou na hluboké znalosti pomr a dají se použíti

co nejsilnjší argument pro eský požadavek zterritorialisování

invalidního i^ojišováni.

Zatím co »Progra'm« — ])raví Dr. Verkauf — upímn piznal

se k centralisaci, ujišuje osnova, že stojí na principu decentrali-

saním a dovolává se neblahých zkušeností, jež uinila íše nmecká
s organisací territoriální, aby odvodnila aspo spoleenstvo risi-

kové v ústavu centrálním.

Dovolávání to však jest nesprávné a to, co nazývá osnova de-

centralisací, jest prý vlastn nejdokonalejší centralisace. Nebo
zemské úadovny pro invalidní pojištní, jež mají býti pomocnými

orgány ústavu ústedního, nejsou nadány takka pražádnou kompe-

tencí. Celá instituce zemských úadoven nepatí prý do organisa-

ního rámce a byla tam na škodu vci zasazena, jen aby se autonomi-

stickým poslancm zastel zrak.

Dle Verkaufa vyžadují pomry rakouské, zvlášt pro rzné
sociáln politické milieu jednotlivých korunních zemí, aby invalidní

pojištní bylo zbudováno na principu národních oblastí.

Pedstavoval bych si myšlenku Dr. Verkaufovu provedenu tak,

že by pro zem koruny eské, pro Hali a Bukovinu, pro zem alpské

a jihoslovanské zízeno bylo po jedné starol>ní a invalidní pojišovn

a že by pojištní zízenc železniních a horník bylo pidleno

nynjším úrazovnám zemským.

Jak jsem naznail, pádem parlamentu, padla i osnova a bude

— jak prošlo tiskem — novému parlamentu pedložena v píepra-

covaném rouše. A ponvadž pedpokládám, že práce ta není ješt

skonena a vím, že po jejím skonení jest již tžko prosaditi njakou

zásadní zmnu, mám za nutno, aby již nyní ozval se eský hlas proti

centralisaci úrazového pojištní hornického a železniního a vše-

obecného pojištní starobního a invalidního. Nestane-li se tak, bude

eské poselstvo slabo, prosaditi pozdji národnostní požadavek

tento ve výboru nebo plenu píští snmovny. Podobný návrh ped-

pokládá pec zmnu celé konstrukce osnovy, dkladné studium

otázek finanních, jimiž mže se ovšem zabývati jedin ada odbor-



íkú vládnich. 1 kdyby eské poselstvo bylo dosti silno a našlo pro

návrh lakový vtšinu, musila by vláda osnovu vzíti zpt a eši vzali

by na sebe odium, že zmaili veliké dílo sociálního i)ojištní, jímž

osnova po stránce hmotné rozhodn jest. Proto nech dopíše ten,

jenž repraesentuje národ, cv. po dohod s PoláJcy a Slovany, ihned

ministerstvu vnitra, že chce-li toto osnovu míti zákonem, musí

dosavadní centralistickou organisaci sociálního pojištní nahraditi

org^anisncí ve smyslu práv Slovan. — Rran. —



Diona Chrysostoma Lovec.

Peložil a úvod napsal Em. Peroutka.

Než budeme míti ^Antickou knihovnu*, po níž ped nkolika

lety právem Machar volal, podávám ve volném ztlumoení

ást jedné z eí mén známého u nás eckého spisovatele z ímské

doby císaské. Prosím však tenáe za odpuštní, že ho ješt chvilku I

zdržím zbžným výkladem o ix^mrech a osob spisovatelov.

Dion, nazvaný pozdji, snad na rozdíl od djepisce Diona,

Zlatoústým, Chrysostomos, pocházel z Prusy, malého eckého msta

v ímské provincii Bithynii, a žil v prvním stol. po Kr., asi až do

r. 1 06. Za doby ímských císa není o bývalém politickém život

v eckých mstech ani stopy. Ani v mezích provincie není politický

život možný. Jednotlivá msta nemají stejného právního postavení.

Ve vtších mstech eckých na p. jsou kolonie ímských oban, a

taková msta mají rzné výhody, jichž menší msta arci jim zá-

vidí. Svou starou zásadou ídili se ímané i nyní a dosáhli

toho, že jednotlivá msta v téže provincii na sebe nevrazila. A tak

veejný život v tehdejších venkovských imstech obmezoval se ist
jen na místní zájmy. Ctižádostí prmrného tehdejšího zámožného

obana bylo státi se starostou obce, skoro jako u nás. Jenže

u Rek tato est ukládala tžké hmotné obti. V obecní pokladn

obyejn z rzných píin nebývalo nic, a tak rzné veejné ná-

klady, stavba lázní, divadel, vodovod, opravy chrám, nákup obilí

za doby hladu, deputace k senátu nebo ke dvoru do íma, vystro-

jování her ukládaly se soukromé obtavosti zámožnjších oban.
Za to spoluobané neskrblili uznáním. Kovová nebo mramorová

socha, veejná pochvala, estné místo pi slavnostech a po smrti

veejný poheb a nad to pohební hry bývaly odmnou obanské

obtavosti — až tyto pocty pro astost svou sevšednly. A pece

tchto obtavých olban nebyl nikdy nedostatek. Neuhasínající

cit pro povinnost obanskou je jednou ze svtlých stránek antiky.

Ale což vyskytl-li se lovk nadprmrný, jenž toužil výše

než aby celý život strávil v malomstských potykách se sou-
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pei a kolísavou pízní spoluohanít ? Jcc-Iiiu vc mela tehdejší ecká

msta spolenou pes veškeru osamocenost: vdomí, že jsou [X)-

t( linky velké a slavné kultury, že hellenská vzdlanost zvítzila nad

hlavním mstem svtové íše. V millíonovém ím etí uitelé

i každý vzdlaný Rek byl vítán i v nejvyšších kruzích, t>a u samého

dvora. Kdo v sob cítil schopnost a sílu, a zvlášt byl-li finann
nezávislý, mol'.! v ím ukojiti svou ctižádost docela. Z takových

lidí byl Dion. Rodina jeho byla z nejzámožnjších v Pruse. Oba

ddové jeho stáli v ele obce, oba obtovali obci velkou ást jmní

a dostalo se jim za to všech možiných ix)ct. Jeden z nich byl v ím
a málem byl by od císae Claudia vymohl obci své titul i postavení

svobodné obce, civitas libera (jak o tch vcech vykládá Dion v ei
41. 44, 45, 46). Vyšší vzdlání bylo tudíž v rodin Dionov tradici.

Vzdlanost starovku nelze srovnávati jen tak šmahem se vzd-

laností naší. Hlavní rozdíl od doby pítomtné jest po mém mínní,

že veejný život, úast v osudech obce byla docela jiným initelem

v život jednotlivcov než u nás. Pomry ty za doby hellenistické

a ímské — za doby velkých monarchií se zmnily, staly se podob-

njší pomrm našim : ale podstatu stairovké kultury dlužno hle-

dati v dob, kdy trvá ecká poliš, ve století V. a IV. p. Kr.

Ztrátou samostatnosti ecké r. 338 >p. Kr. podaty jsou koeny

starovké kultury, co následuje potom, jest vyznívání, pozvolné,

dlouhé umírání. Ale pes to vzdlanostní ideál je po celý starovk

týž : kultura starovká vbec je kulturou živého, mluveného slova

proti dnešní naší chabé kultue knižní. I na konci starovku za

doby ímské trvá v této píin ddictví doby Perikleovy: K)
vzdlal se ve škole u grammatika, rhetora a filosofa, tak že dovede

o každém daném pedmte zajímav, vkusn a bez nesnáze mluviti,

byl na vrcholu vzdlání, byl sofistou. Velicí sofisté a eníci 5. a 4.

stol. p. Kr. Gorgias, Protagoras. Isokrates vzdlávali mládež

athénskou pro skutené zápas)' politické. Za císaské doby sofista

mohl umní své ukázati jen ped spoluobany v rad nebo na pro-

vinciálním snme. Jinak zbývaly jen epideixe, parádní ei bu
o aktuálných otázkách dne nebo smyšlených, libovolných thcmatech.

Celní sofisté konají umlecká tournée, vystupují bud v mstských

divadlech neí)o v dom pedního nkterého obana a mluví ped zva-

ným obecenstvem. Takovým sofistou byl také Dion. Titul ten neml
nyní o sob píhany, záleželo na osobních vlastnostech. Nkteí
sofisté požívali velké vážnosti, nejen u spoluoban, jakc/ práv
sám Dion, nebo na p. ve 4. stol. Libanios. — Po Dionovi zbylo
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nám 80 eí z rzných dob jeho života. V prvním století po Kr.

stává se módou istotou ei a slohem chtít piblížiti se co nejvíc

spisovatelm attickým z 5. a 4. stol. p. Kr. V literatue íká se

tmto spisovatelm atticisté, a na rozdíl od sofist starších íká se

dob této sofistika druhá. Je pravda, že sofisté z doby císaské

rnyšlenkov ke dívjšku nepidali nic. Ale historicky jsou dležití

tím, že jsou dokladem, jak i za doby císaské tradice a ideály doby

Platonovy a Aristotelovy jsou živy. Ani ve 4. stol. po Kr. nezmizel

kult harmonie mezi krásou myšlenky a krásou formy. Zbožování

a obdiv krásna sluchového je týž jako za Demosthena.

Ostatn Dion zajímá i svým osudem. Byl nkolikrát v ím
na kratší i delší pobyt. Tam seznámil se dvrn snad s J. Ru-

stikem, jenž byl blízký dvoru, ale r. 82 brzy po nastoupení Domi-

tianov byl oernn, že Ixiží po vlád, a popraven. Podezení

a tresty, jak bývá, stihly i jeho pátele. Dion vypovzen z Itálie

a Bithynie, jak vypravuje o tom v 13. ei. Byl by sice mohl snadno

si vymoci zrušení trestu. Ukázalo se, že Junius Rusticus byl po-

praven marn. Njaká chvaloe na císae byla by to spravila. Ale

Dion toho neuinil. Radji snášel po celých 14 let svízele tuláckého

života až do smrti Domitianovy. V Pruse ml ženu a dít a v ec-

kých mstech leckde dosti ctitel a pátel. Ale nechtje nikomu

býti na obtíž, zmizel z íma a z Itálie a potuloval se po ímské íši,

vyhýbaje se mstm, jako žebrák a dával se najímati k polním

pracím u venkovských hospodá. Teprv Nerva trest zrušil a Trajan

vyznamenal ho svým pátelstvím. Vyhnanství mlo úinek na vývoj

Dionv. 2ivot uinil z nho filosofa. Než byl Dion nucen jíti do

vyhnanství, staví se v eech svých okázale proti »filosofm« a za-

kládá si na tom, že je sofistou.

Praktických filosof, totiž upímných pívrženc nkterého

filosofického smru a hlavn stoického, bylo za Dionovy doby

v ím dost — lidé, kteí dovedli podle uení, jež vyznávali, i žít

i umírat, jako Paetus Thrasea, Helvidius Priscius, Junius Rusticus,

Petronius i Seneca. Ale ti se nejmenovali filosofy. Filosofové, proti

kterým vystupuje Dion a proti nimž píše Lukian, byli vtšinou

nevzdlaní ubožáci, kteí žádné filosofii nerozumli a docela svému

mistru kyniku Diogenovi odkoukali jenom vci vnjší: nedbáni

zevnjšku a nešetení slušnosti. S takovými filosofy vzdlaný sofi-

sta jako Dion právem nechtl se stotožovati. —
V ei 13., svrchu uvedené, Dion vypravuje, jak byl piveden

k filosofii. Picházeli k nmu lidé, kteí hledali u nho odpov
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k tomu, co je dobré a co zlé, v em záleži lidské štstí. A tyto otázky

pimly ho k tomu, že zaal o nich pemýšlet. Nyní v tísni a v strá-

dání citil, že jenom úsilné hledání pravdy, pravé [)oznání pro lo-

\-ka má cenu. Psobení sofistovo objevilo se mu nyní jalové

a prázdné: práce, vynaložená na chvilku aesthetického požitku, proti

snaze polepšit lovka, ulehit mu bím života. Rci z tohotf) ob-

dobí života Dionova jsou plny útok proti epideixím sofist, a lovk
cítí, jak spisovatel je celou duší pi tom, co píše. Pozdji fx) návratu

do Prusy blížící se stáí a blahobyt ostí útok zmírnilo. Dion koná

pednášky opt, ale zušlechtné moudrostí, naibytou ve vlastním

trpkém životním boji.

Odborná práce zaíná všímati si nyní více než dosud i zastre-

ných kout starého svta, duševního života za doby hellenistické

a ímské. Mezi spisovateli z té doby Dion je z nejsilnjších osob-

ností, a proto je tak milý.

Pipojená ukázka je ást ei, v níž Dion mluví o cen chu-

doby, a píbh, vypravovaný podle vlastní zkušenosti Dionovy,

idylla, jakých ve svtové literatue je málo, osvtlující z nkolika

stran život v odlehlém kout ímské íše, má toho býti dokladem.

Budu vypravovati nco, tak zaíná Dion, co jsem sám zažil.

Starci a ti, kdo mnoho chodili svtem, rádi povídají o svých zkuše-

nostech, patrn proto, že tší je vzpomínka na to, co pestáli. Asi

uprosted ecké zem stala se mi taková píhoda. Kdysi na podzim

pevážel jsem se z Chiu s nkolika rybái v lunu docela malém.

Strhla se bouka a my s tží se zachránili na strmých bezích euboj-

ských. Rybái, chtjíce se zdržeti delší as na Euboji, sami vydali

chatrný lun na pospas vlnám a vidouce, že nedaleko odtud njací

rybái loví nachovce, odešli k nim, aby jim pomáhali. I bral jsem

se samoten po behu, neuzel-li bych njakou jinou lo, jež by mne

vzala s sebou. Kráel jsem dlouho a nespatil živé duše. Pojednou

vidím na samém kraji behu ležícího jelena, tžce zranného, a za

okamžik se mi zdálo, že pes hukot moských vln doráží ke mn
odnkud shora psí štkot. Vydrápu se nahoru na strá a vidím n-
kolik ps, jak marn slídí a sem tam pobíhají. Za chvíli objeví se

lovk zdravého vzezení s dlouhým vousem a vlasem, podle zevnj-

šku lovec a táže se mne, nevidl-Ii jsem tady bžeti jelena. Ten leží

dole v moi, odpovdl jsem a vedl jej k tomu místu. On vy-

táhl jelena z vody, stáhl mu za mého pispní kži, uízl bhy a na-
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loživ jej i s kží na ramena, odcházel. Spolu rrmt vyzval, abych šel

s níni a pochutnal si s ním na mase. Bydlí prý nedaleko. — »Vyspíš

se u nás a z rána dorazíš k moi, — beztoho není pomyšlení na

plavbu. Rád bych, kdyby do pti dn vítr se stišil, ale není mnoho

(nadje, leží-li mraky na horách eubojských tak tžce, jako dnes!«

Spolu tázal se mne, jak jsem se sem dostal. A Jídyž jsem mu po-

vdl, že spchaje plul jsem samojediný s rybái a že lun se rozbil,

pravil: »Neni divu. Vždy vidíš, jak divoké a srázné jsou behy

ostrova. Tady je veta po každé lodi a stží lze zachrániti holý

život, není-li kdo obratný plavec. Nuže pojd a neboj se nieho.

Oddechneš si a zítra uiníme pro tel3e, co bude možno, až se domlu-

víme. Zdá se mi, že jsi lovk z msta a žádný námoník ani ven-

kovan, a podle hubenosti tvé soudím, že jsi njak mnoho churav.« —
Uposlechl jsem rád jeho vyzvání. Nebál jsem se žádných úklad,

vždy všecko mé jmní byl chatrný pláš. Byl jsem již jindy asto

zkusil pi stálém bloudní svém, že chudoba je vskutku cosi svatého

a bezpeného. lovk jest jistjší ped ublížením, než kdyby pi-

cházel s holí hlasatelskou. A tak šel jsem docela klidn. K místu bylo

asi dv hodiny cesty. Cestou vyprávl mi muž o svých pomrech

a jak žije se ženou a s dtmi. »Bydlíme dva pohromad na témž mí-

st, za ženu máme sestru jeden druhého a živíme se vtšinou lovem

a k tomu vzdláváme nco málo pdy. Pda nepatí nám. Naši

otcové byli pastýi, svobodní sice, ale chudí, jako my, kteí za

mzdu pásli stáda bohatérruu njakému muži odtud z ostrova, jemuž

náležel celý tento kraj se vším všudy. Hned po smrti jeho — byl

prý usmrcen k vli bohatství svému od císae — odehnali stáda

a s tmi i nkolik kousk našich, a mzdy nikdo nám ne-

platil. Tenkrát zstali jsme z nouze na tom míst, kde f>ráv jsme

pásávali a kde mli jsme stany s nevelkou devnou ohradou, posta-

venou pro telata k vli vedru. V zim totiž pásali jsme dole v rovin,

v let pak vyhánli jsme do hor. Nejastji zastavovali naši na

tomto -míst. Je to hluboký a stinný úval, otevený s obou stran, jímž

protéká eka s hojnou a istou vodou a behy .nízkými, takže dobytek

snadno do ní mohl vcházeti. V lét proudil úvalem svží vtík.

V okolních lesích vlhkých a podrostlý<;h svží travou nebylo stek
a vbec nic, co stádm by škodilo. Ped nimi rozkládaly se pod

vysokými, štíhlými stromy etné, krásné trávníky a všude po celé

léto bylo plno vonné pastvy, takže nebylo teba daleko se potulovati.

A tak zstali tedy ve stanech tch, až by našli njaký výdlek nebo

práci. Malý kousek pdy, jejž vzdlali poblíže stanu, stail jim ku
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/ivtilnn úpln, protože byl liojnt- znrrveii. Nejsouce xaméstnáni

prací se stády, oddali se lovu, pro njž vycviili si bývalé ovácké

psy. Když pak pišla zima a oni nedostali žádné práce ani ve mst
ani ve vesnici, obloživše pelivji stany, zatarasili lépe ohradu

a strávili tam zimu. Výtžek lovu v zim byl vtší a snazší než

v lét. Od té doby tam zstali a netoužili už po jiném život.

Pozdji pak oženili nás s dcerami svými a oba zemeli loni ve

vysokém vku a ibyli pece ješt silných a pevných tl. Z obou matek

na živu jest už jenom má matka. Druh mj, a už mu jest ipadesát

let, nebyl dosud ve mst. Já sám byl jsem tam jen dvakrát, jednou

ješt jako hoch s otcem, pokud jsme mli stádo. Potom jednou

pozdji pišel k nám jakýsi lovk z msta, chtl na nás peníze a

porouel, bychom se odebrali do msta. My penz žádných nemli

a také jsme odpisáhli, že jich nemáme, jinak, že bychom je dali. Po-

hostili jsme jej pak, jak nejlépe jsme mohli, dali jsme mu dv jelení

kže a já šel s ním do msta. Nebo trval na itom, že jeden z nás má
jíti s nim, aby sám povdl o svých pomrech. Vidl jsem tam jako

tenkráte mnoho velikých dom a kolem msta pevnou hradbu s n-
jakými budovami nevysokými na ní a mnoho lodí, kotvících klidn

jako v njakém rybníce. Tady nic takového není a proto lod se

ztroskotávají. Pak vidl jsem, jak mnoho lidí sehnáno jest do ja-

kési ohrady a jak hrozn hluí a kií. Myslil jsem, že bojují na-

vzájem. Mj prvodí odvede mne k njakým pánm a .praví se

smíchem: »To jest ten, pro njž jste mne poslali. Nemá nic, leda

své dlouhé vlasy a chatr z hrubých klad.« Pánové odebrali se do

divadla a já s nimi. Divadlo vyhlíželo jako hluboké údolí, jenže

není podlouhlé, nýbrž jako plkruh a není uinno tak od pírody,

nýbrž vystavno z kamen. Snad se mi budeš smáti, že ti to po-

pisuji, který to pece dobe znáš. Nejprv lid zabrán byl dlouho

ním jiným a všichni kieli brzy mírn a vesele jako na pochvalu,

jindy pak prudce a hnviv. A z hnvu jejich šla vskutku hrza.

Lidi, na které vzkikli, uvádli ihned ve strach, takže nkteí b-
hajíce kolem, prosili jich, druzí ze strachu vrchní roucho odhazo-

vali. Já sám byl bych kikem jejich padl na zem, jako kdyby mne

moský píboj nebo blesk byl zasáhl. Potom vystupovali jiní na

eništ, nkteí mluvili ze stedu shromáždní, jedni ekli jen n-
kolik slov, druzí mluvili dlouho. A nkteré poslouchali dlouhou

dobu, na jiné oboovali se hned, jak zaali, a nedopouštli jim ani

pípnout. Když konen na emsi se rozhodli a nastalo ticho, pi-

vedli také mne a kdosi z nich pravil: »To je, mužové, jeden z tch,



J6

kteí uživají obecních pozemk po mnoho let, pasou na našich

horách, oou na nich a loví, píbytky si tam vystavli, vinice na-

sázeli a jiné etné výhody z ,nich mají, a nikomu za n nezaplatili

nic, ani od lidu nedostali jich darem. Za by je také byli dostali?

Akoli mají náš majetek a akoli jsou bohái, nikdy žádnou veej-

nou povinnost nekonají, a nieho neodvádjí z úrody, ale jako n-
jací dobrodinci oibce žijí pkn beze všech poplatk a leiturgií.

A docela myslím, že nikdy ani sem nedocházej í.« Pikývl jsem, že

ne. A zástup se tomu dal do smíchu, když to vidl. Ale ten, co

mluvil, se na mne dopálil pro ten smích a tupil mne. Potom pravil

:

»Jste-li s tím srozumni, tož mžeme o pekot rozchvacovati obecní

majetek, jedni obecní dchody, jak se arci dje dosud, a druzí

polnosti, necháte-li tomuto dobytku pes tisíc plether nejlepší pdy,

z níž mohlo by pipadnouti na muže po 3 attických mírkách žita.-s

Když tohle jsem uslyšel, smál jsem se, co nejvíc jsem mohl. Ale

nyní zástup už se nesmál, nýbrž hrozil mi. A onen lovk rozhnval

se na mne, zuiv se na m podíval a pravil: »Vidíte-li výsmch
a zpupnost tohoto niemy? Myslím, že bude teba záhy jej odvésti

do vzení i jeho spoleníka; dovídám se totiž, že jsou dva, ná-

elníci tch, kteí veškeru tém naši pdu v horách zabrali a my-

slím docela, že nezdržují se ani od obírání ztroskotavších se lodí —
bydlit totiž nedaleko Kaferských skal. Nebo odkud by nabrali tak

nádherných polí, ba spíše docela celých vesnic a takového množství

stád. voz a otrok? A vy snad díváte se na to, jak chatrná jest

jeho kazajka a na kži, již navlékl, aby nás oklamal, jako by byl

žebrák s holýma rukama. « — A pate na mne pokraoval : »Té-m se bojím, jako bych vidl Nauplia picházeti od mysu kafer-

ského. Myslím, že ohnm ze skal dává znamení plavcm, aby da-

douce se svésti se rozbili o skály. « Když toto a mnoho jiného mluvil,

|id stával se zuivým. A já nevdl, co initi, a bál jsem se, aby

mi neublížili. Tu vystoupil njaký jiný, jak se zdálo, ádný lovk
i podle ei i podle zevnjšku. Ten žádal nejprve lid za ticho.

Když umlkli, pravil mírným hlasem, že ti, kdož vzdlávají a osé-

vají pdu ladem ležící, neiní nic zlého, nýbrž naopak že zasluhují

chvály. »Vždy i ted, mužové, dv tetiny naší pdy leží ladem

pro naši nedbalost a pro nedostatek lidí. Já sám mám mnoho plether

pdy jako leckterý z nás a to netoliko v horách, ale i v rovin.

A kdyby mn je nkdo chtl vzdlati, nejen bych mu rád dal je

zadarmo, ale rád zaplatil bych mu ješt. Vždy i pro mne mh
by pak pda vtší cenu a krom toho jest to krásný pohled na
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zemi zalidnnou a vzdlanou. Pda nevzdlaná je nejen majetek

Ixizcenný, ale ukazuje žalostný stav a sešlost samého majitele.

Proto myslím, mli bychom co nejvíce oban povzbuzovati, 3hy

vzdlávali obecní polnosti, každý se jest, aby zem naše oživla

a obané aby zbaveni byli dvou nejhorších vcí, lenosti a chudoby;

na deset let nech mají všecko zadarmo. Potom nech z plodin

odvádjí njaký malý díl, ale ze stád nieho. Vzdlával-li by cizinec

njaký pdu, po pt let ani ten a nic neplatí, potom však dvakrát

tolik jako obané. Kdo bude vzdlávati dv st plether, nech

stane se obanem, aby co nejvtšímu potu dodala se chu. Vždy
nyní ped samými branami msta je všecko samá divoina, jako

v nejhorší pustin a ne jako v blízkosti msta. A uvnit hradeb

vtšina se zorává a spásá. Nelze potom diviti se eníkm, že udá-

vají ty, kteí u Kaferea na konci Eulboje vzdlávají pdu, ale

o tch, kteí nám oou v tlocvin a pasou na námstí, myslí, že

jednají správn. Vždy sami vidíte, jak z tlocviny udlali vám
pole, takže Herakles a jiné sochy herou i boh v let jsou ukryty

obilím a kterak každodenn práv dobytek tohoto eníka vtrhne

na námstí a pase se kolem radnice i obecního domu. Proto cizinci,

kteí k nám ponejprv pijdou, se nám smjí nebo nás lituj í.« —
Když toto slyšeli, zlobili se zase na onoho prvního eníka. —
»Navrhuji,« pokraoval, »abychom lidem tmto nechali majetek,

kterého nabyli svou prací a aby na píšt platili njaký malý po-

platek, ale co se týe dívjška, abychom jim odpustili, že vzali

si prázdnou a nepotebnou zem, aby ji vzdlali. Chtjí-li zaplatiti

njakou cenu za pdu, abychom jim ji dali levnji než jiným.« —
Onen druhý tomu odporoval a dlouho spolu se hádali. Na konec

vybídli mne, abych povdl své mínní. »0 em mám tady mlu-

viti ?« pravil jsem. »0 tom, co bylo eeno. « — »Nuže, tvrdím,

že ani zbla pravdy není na tom, co mluvil onen lovk. Myslil jsem,

mužové, že sním, když tlachal o polích, vesnicích a takových vcech.

My nemáme ani osady ani koní ani osl ani vol. Kéž bychom
mli tolik, kolik onen tvrdil, abychom vám z toho dali a sami žili

v blahobytu. Ale i to, co nyní máme, nám staí. Z toho vezmte,

co chcete, a budete-li chtít všechno, my opatíme si nové.« — Za

ta slova mne pochválili. Potom úedník se mne ptal, co budeme

moci dáti lidu. »Ctyi jelení kže, velice p>kné,« pravil jsem.

Skoro všichni dali se tomu do smíchu. Ale úedník se na mne roz-

zlobil. »Medvdí kže totiž,« omlouvám se, »jsou tvrdé a beraní

stojí ješt za mén, nkteré jsou staré, jiné malé, ale chcete-li,

KAŠB DOBA. R. XIX., . 1., 1911. 20. íjna. 2
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vezmte si i ty.« Zlobil se na mne a pravil, že jsem naskrze ne-

otesaný venkovan. »Což ty zase mluvíš o polích ?« pravil jsem.

»Neslyšels, že nemáme žádných ?« Tázal se mne, chceme-li dáti

každý po talentu attickém. »My nevážíme masa,« dl jsem, »ale

dáme, co máme; nco málo je ho nasoleno, ostatní jest uzené,

není toho o mnoho mén než onoho, vepové a jelení kýtky a jiné

pkné maso.« — Tu zaali kieti, že lžu. Ten pak se mne ptá,

tnáme-li obilí a kolik. A ekl jsem jim pravdu. »Dv mice pše-

nice, tyi jemene, a tolikéž oky, bob jednu dvanáctinu (m-
ice) ; letos totiž se neurodily. Pšenici a jemen si vezmte, oku
nám necht, ale potebuj ete-li jí, vezmte si ji také.« »A což ne-

lisujete víno?« otázal se jiný. »Lisujeme,« pravil jsem. »Pijde-li

nkdo z vás k nám, dáme mu. Ale jen a pinese s sebou mch,

nebo my jich nemáme. « »Kolik máte rev?« »Dv ped vraty, dvacet

ve dvoe a za ekou také tolik, ty nasázeli jsme ped nedávném, jsou

to ušlechtilé révy a dávají veliké hrozny. Abyste se nemuseli na

jednotlivé vci ptát, povím vám, co vše ješt máme. Osm koz,

malou kravku s hezoukým telátkem, tyi srpy, tyi motyky, ti

kopí a každý jeden nž na zv. Hlinné nádobí nebudu vám vy-

poítávati. Také máme každý ženu a dti a bydlíme ve dvou pk-

(ných stanech. Ve tetím je složeno obilí a kže.« »Tam asi,vš

pravil onen eník, »máte zakopané také peníze ?« »No tak pij,
bloude, « pravil jsem, »a vykopej si je. Kdo pak zakopává peníze?

Což rostou ?« Tu se všichni smáli. »To je vše, co máme, chcete-li

všechno, rádi vám to dáme a neteba, abyste to brali násilím jako

njakým cizím a zlým lidem. Vždy my jsme také obany této

obce, jak od otce jsem slýchal. Kdysi totiž sem pišel, když práv

rozdlovaly se peníze, a sám také dostal peníze jako oban. Vycho-

váme vám tudíž ve svých synech spoluobany vaše, a oni, bude-li

teba, i pomohou vám proti lupim nebo nepátelm. Nyní je

pokoj, ale nastane-li jednou poteba toho, budete si páti, abyste

mli mnoho takových. Nemyslete, že takový eník bude potom

se za vás bíti, leda, že bude láti jako ženy. Ale z masa a kozí,

kdykoli zvíe njaké ulovím, vám dám díl, jen pošlete si nkoho
pro nj. Porouíte-li, abychom strhli stany, pekážejí-li vám,

strhneme je. Ale pak nám dejte píbytek tady. Nebo jak budeme

moci pestáti zimu? Máte tady mnoho dom, v nichž nikdo ne-

bydlí, jeden z nich nám postaí. Co pak se onen lovk opovážil

íci o ztroskotavších lidech — takovou bezbožnou a ohavnou vc;

na to málem bych byl zapomnl, akoli ml jsem se o tom zmíniti
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nejprve. Kdo z vás by tomu uvil? Nebo vedle toho, že je to

bezbožné, ani není možno odtamtud nco si vzíti, kde není vidt

na behu le jen písek a kam velmi zídka kdy zapadne kousek

díví. A práv tam obzvlášt je beh ncjpístupný. I racky, jež

kdysi moe vyvrhlo a jež jsem našel, upevnil jsem na posvátný

dub blízko moe. Chra mne bh, abych si nco vzal anebo chtl

se obohatiti z neštstí lidí. Nikdy neml jsem z toho nejmenšího

užitku, ale asto, když ztroskotavší lidé pišli, slitoval jsem se

nad nimi a uvedl jsem je do stanu, dal jim jísti a píti a f>omohl

jsem, jak jsem mohl, a doprovodil je, až pišli mezi lidi. Avšak

kdo to mi tady mže dosvditi? Vždy ani tehdy jsem to neinil

k vli svdkm ani k vli odmn, ani jsem nevdl, odkud kdo

je. Kéž nikomu z vás se nic takového nepihodí.* Za mé ei vy-

vstane jakýsi lovk a já myslil, že bude také zase o mn nco
lháti. »Mužové,« pravil, »dlouho jsem si nedvoval a nemohl po-

znati jist tohoto lovka. Ale když jsem jej nyní na jisto poznal,

pokládal bych za špatnost a bezbožnost, abych neekl,*! co vím

z vlastní zkušenosti o nm a abych slovy nevzdal mu dík za to,

co on dobrého mn uinil ve skutenosti. Je tomu tetí rok, co

pluli jsme já a soudruh mj tuto s lodí Sokleovou. Ta u Kaferea

se nadobro rozbila a jen docela málo nás se zachránilo. Nkteré
z nich pijali lovci nachovc, mli totiž nkteí z nich peníze

v mšcích, ale my, kteí jsme vyvázli holým životem, šli jsme

jakousi stezkou, nenašli-li bychom písteší nkde u pastý, a hy-

nuli jsme takka žízní a hladem. Stží dolezli jsme k jakýmsi

stanm a zastavivše se, volali jsme. I vyjde tento muž zde, dovede

nás do vnit, rozdlá skrovný ohe a jednoho z nás natírá sám

lojem, druhého jeho žena; nebo nemli oleje. Na konec lili na nás

teplou vodu, až jsme opt nabyli vdomí. Potom uloživše nás, za-

balili nás, jak jen mohli, a pedložili nám k jídlu pšeniný chléb,

kdežto sami jedli vaenou oku. Nám dali víno, ale sami pili vodu,

a krom toho dali nám dost jeleního masa, vaeného i peeného.

Když druhého dne jsme chtli jíti pry, zdrželi nás ješt ti dny.

Potom vyprovodili nás, až dol na rovinu a dali nám na cestu maso

a každému pknou kožešinu. A ponvadž vidl tento muž, že od

moské boue se mi vede zle. imusil jsem obléci se v suknici, kterou

vzal dcei své, takže ona musila vzíti za vdk njakým chatrným

cárem. Suknici vrátil jsem, jak jsme pišli do vesnice. Tak po

bozích my nejvíce tomuto lovku jsme povinni za zachránní.*

Tato e líbila se lidu, i chválili mne, a já vzpomenuv si, pravil



20

jsem. »Pozdrav Bh, Sotade!« a pistoupiv k nmu, políbil jsem

jej i soudruha jeho. A lid smál se tomu, že jsem je líbal. Tenkrát

jsem poznal, že ve mstech lidé se nelíbají na pozdrav. Potom ujal

se slova onen ádný lovk, který zprvu se mne zastal a ekl

:

» Navrhuj i, mužové, abychom pohostili lovka tohoto v prytaneiu

nákladem obce. Nebo kdyby v bitv zachránil štítem svým n-
kterého z oban, dostalo by se mu velkých dar — nyní, když

zachránil dva, ba snad více oban, kteí nejsou pítomni, neza-

sluhuje žádné pocty? Za roucho, jež dal spoluobanu našemu v ne-

bezpeenství, vzav je dcei své, nech obec dá mu suknici i plá.š,

aby to bylo pobídkou i jiným ke spravedlivému konání a vzájemné

pomoci, nech se usnese dáti jim a dtem místo, jež mají, v ma-

jetek a nikdo nech jich neobtžuje, krom toho nech jim dá loo

drachem na zlepšení hospodáství. Ale ty peníze dám za obec ze

svého. « Za návrh svj došel pochvaly a stalo se, jak ekl. Do di-

vadla pineseny šaty i peníze. Nechtl jsem jich vzíti, ale pravili:

»Nemžeš jísti v kožešin!* »Tož,« pravil jsem. »zstanu dnes bez

jídla. « Ale pes to mne navlékli v chiton a dali mi pes ramena

pláš. Chtl jsem kožešinu pehoditi svrchu, ale oni nedopustili toho.

Penz však jsem nepijal nikterak a písahou jsem to dotvrdil.

»Hledáte-li, kdo by je vzal, dejte je tomu eníkovi, aby si je za-

kopal. Patrn to unií.« Od té doby neobtžoval nás už nikdo více.«

Za takového hovoru pišli jsme ke stanm. A já usmáv se,

pravil jsem: »Ale jednu vc jsi zamlel obanm, tu nejhezí !«

»Kterou to myslíš?* pravil. »Tuto krásnou zahradu s množstvím ze-

leniny a strom.« »Té tehdy jsme nemli,* odvtil, »nýbrž až pozdji

ji zídili.*

Když jsme vešli do vnit, odpoívali jsme si ostatek dne, ležíce

na vysoké vrstv listí, pes nž pehozeny byly kožešiny. Blízko

muže usedla žena jeho. Dosplá dcera posluhovala nám a nalévala

píjemného, tmavého vína. Synové pipravovali maso a podávajíce

nám, sami s námi také jedli, takže jsem velebil ony lidi a domníval se,

že žiji nejblaženji ze všech. Poznal jsem domy i stl bohá a

to nejen soukromník, nýbrž i správc zem a císa, a ti všichni

zdáli se mi tenkrát ješt bídnjšími než jindy, když jsem vidl

chudobu a pi tom volnost tch lidí — a kterak jedli a pili ne

s menším požitkem než oni, nýbrž spíše ješt s vtším. Když jsme

byli nasyceni, pišel jeho soudruh. Provázel jej jeho syn, mladík

pkn urostlý a nesl zajíce. Vešed dovnit, zaervenal se. A zatím

co otec jeho nás vítal, políbil dívku a podal jí zajíce. Dívka pe-
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stala nyni obsluhovati, usedla vedle matky a jinoch ujal se obsluhy

sáin. »To jest,« pravil jsem, »ona, jejíž sukni dal jsi onomu ztrosko-

tanému ?« »Nikoliv,« vece se smíchem. »ta už dávno je vdaná za zá-

možného muže dole ve vsi a má velké dti.« »Tož ti vám pomá-

hají, « pravil jsem, »potebujete-li neho ?« »My nepotebujeme

nieho,« odvtila žena. »Oni sami dostanou od nás, ulovíme-li si

nco a také ovoce a zeleninu. Nebo nemají zahrady. Loni dostali

jsme od nich pšenici, jen na zasetí, a hned po sklizení jsme jim

ji oplatili. « »A což, tuhle také chcete provdati za bohatého, abyste

si mohli vypjiti pšenici?* Tu oba, dívika i jinoch se zardli.

A otec její pravil: »Ta si vezme chudého lovce, jako jsme my,« a

s úsmvem pohlédl na jinocha. »Pro tedy mu ji už nedáte? Ci

pijde odnkud z vesnice ?« »Není, trvám, daleko, « odvtil, »nýbrž

je tu u nás. A svatbu budeme míti, jakmile vhodný den nastane.

«

»A podle eho pozorujete vhodnost dne?« »Není-li msíc malý,

potom musí býti istý vzduch a docela jasno.« »A což,« zeptal

jsem se, »je vskutku zdatným lovcem ?« »Ano,« ozval se jinoch,

»i jelena bhem umoím a divokou svini podstoupím. Zítra uvidíš,

cizince, budeš-li chtít.« »Tos ty chytil toho zajíce ?« »Ovšem,«

pravil se smíchem, »do oka, v noci. Byla totiž velice jasná noc a

msíc Ibyl tak veliký, jako nikdy ped tím.« Tu zasmáli se oba,

nejen otec dívin, ale i jeho. A on zastydl se a umlkl. Otec dívin

na to pravil : »Já, hochu, vc neodkládám, ale otec tvj eká, až

koupí žertvu k obti. Nebo nutno bohm pinésti ob.« I ekl

mladší bratr dívin: »Obtní zvíe 0;patil on už dávno a je vzadu

za stanem, pkn vykrmené. « Tázal jsem se ho, je-li tomu tak.

On pisvdil. »Ale kdes je vzal?« ekli. »Když chytli jsme onu di-

vokou svini s mláaty, všechna rozutekla se, nebo utíkají rychleji

než zajíc; jedno však zasáhl jsem kamenem a dostihnuv je, hodil

jsem mu kži pes hlavu, pak vymnil jsem je ve vsi a dostal jsem

za n podsvine a vykrmil jsem je ve chlév, který jsem vzadu

zrobil.« »Proto smála se matka,« dl otec, »když jsem íkal, že

slyším chrochtati svini, a na to poteboval jsi pšenici! »Kaštany,«

pravil, »nebylo lze je vykrmiti, protože nechtlo žráti ani žalud.

Chcete-li je vidti, pivedu je.« Prý ano. S radostným bhem vzdálili

se onen i hoši. Zatím dívka zdvihnuvši se pinesla z druhého stanu

nakrájené ovoce, mišpule, zimní jablka a plné hrozny ušlechtilé révy a

položila je na stl, jejž listím byla oistila od masa a položila na . . .

K tomu pivádli již hoši svini za žertu a smíchu. Za nimi pichá-

zela matka jinochova a malí dva brati jeho a pinášeli erstvý
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chléb, vaená vajíka v devných miskách a pražený hrách. Poce-

lovavši se s bratrem a neteí, usedla vedle svého muže a ekla

:

»Hled', to obtní zvíe, které on dávno již ke svatb si krmil,

i ostatní vše, co jest na nás, jest hotovo, pšeniná i jená mouka

pipravena, jenom snad njaké víno ješt budeme potebovati.

A to snadno se dostane ze vsi.« Blízko ní stál její syn, pohlížeje na

tchána. A ten usmáv se pravil : »Tenhle to zdržuje, snad bude chtít,

až svin ztuní.« »Vždy,« ozval se mladík, »tlouštkou již praskne,«

a já, chtje mu pomoci, pravil jsem: »Pozor, aby, to svin bude

tunti, ten zde vám nehubnul.« »Pravdu dí cizinec,« ekla matka,

»vždy je nyní hubenjší než byl. Vidla jsem nedávno, jak v noci

nespal a vyšel ze stanu ven.« »Stkali psi,« vymlouval se jinoch,

»proto vyšel jsem se podívat.« »Nikoliv, ale zamyšlen bloudil jsi

kolem. Nuže nenechme jej déle trápiti. « A objavši matku dívinu,

políbila ji. A ta ekla ke svému muži: »Nuže, uime podle jejich

pání. « I shodli se na tom a ekli : »Tetího dne uiníme svatbu,<r<

a spolu vyzvali mne, abych pozdržel se do té doby. A já zstal jsem

rád a uvažoval na mysli o život bohá a jejich zvycích svatebních,

o jejich námluvách, poptávkách po jmní a rod, o vnech a svateb-

ních darech, o jejich slibech a podvodech, ústních i písemných

smlouvách a posléze o urážkách a nepátelstvích pi satcích

samých. —



Slovenská církev evangelická/
Napsal Stanislav Klima.

I. Djin y.

Slovenská cirkev evangelická (augsburského vyznání) jest nej-

vtši evangelickou církví slovanskou vbec. Vedle Slovák jsou

evangelickými jen nepatrné menšiny jiných národ slovanských;
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Tur. sv. Martin 1885.

13. Julius Bodnár: Historia církve ev. a. v. bukovskej.
Senica 1904.

14. Jan Dobrý: Památnica církve ev. a. v. Velko-Prie-

tržskej. Myjava 1908.
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Polák (Mazui v Nmecku a Poláci v Tšinsku), Cech (v Polabí,

ve vysoin eskomoravské a na Valašsku), tém celý nejmenší

národ slovanský Lužítí Srbové v Nmecku a konen Vg pímur-

ských Slovinc v Uhrách.

Koeny svými tkví slovenská církev evangelická v naší eské

reformaci. Husitství dostalo se na Slovensko nejprve s bojovníky

2ižkovými na jeho výprav do Uher roku 1423 a na dalších pti vý-

pravách husitských v letech 1428—1433, zcela zdomácnilo pak na

Slovensku za doby Jana Jiskry z Brandýsa, který ovládal je v letech

1440—1460 a obhájil královské právo nezletilého Ladislava Po-

hrobka proti Janu Huádymu bitvou u Luence roku 145 1. V do-

bách tch Husité nejen opevnili a vystavli na východním Slo-

vensku nkteré hrady jako Murá, ale i osadili lidem svým celé

osady na p. Dlhá Lúka pod Muránm, eské Brezovo v stolici

Novohradské na hranici Gemeru a pak osady v dolin rimavské ve

stolici Gemerské, kde památkou na husitské kolonisty dosud jsou

nkteré husitské, zdí opevnné kostely, na p. v Rimavské Bani,

v Teríakovcích pod Maginom hradem a j.

O tchto husitských kostelících napsal pknou studii Jan Koula

ve Sborníku »Slovensko« Umlecké Besedy na rok 1901 a již roku

1796 vydal ochtinský fará Lad. Bartholomaeides v Prešpurku

knihu »De Bohemis Kis-Hontensibus« (O Ceších malohontských

— dolina rimavská tvoila totiž díve samostatnou stolici malo-

hontskou). Emil Edgar v Našem Slovensku HL dokazuje, že kostely

ty nebyly vystavny od husit, emuž neodpíráme. Husité je pouze

ohradili. Tak husitství pipravilo pdu Slovenska pro reformaci

a hned v i. polovici 16. století souasné s reformací Lutherovou

v Nmecku spatujeme i na Slovensku vznikati evangelické církve

ili sbory. Prvá luterská církev na Slovensku vznikla r. 1522 v No-

vém Mst nad Váhem (Gebhardi Geschichte HL, 32). Doba boj
mezi Ferdinandem L a Janem Zápolským o trn uherský, uprázd-

nný smrtí krále Ludvíka u Moháe, byla šíení reformace píznivá.

Také za Maxmiliána pokraovala tiše pemna bývalých píslušník

církve katolické v církve evangelické, tak že za as M'axmiliáno-

vých v letech 1564—1576 bylo v Uhrách již na 1000 evangelických

církví, ovšem pod správou katolických biskup. Ale již za Ru-

dolfa H. vzchopili se katolití biskupové, využivše oslabení evan-

gelík, vzniklé rozdvojením jejich na vyznání helvetské a augsbur-

ské, na shromáždní v Cepregu roku 1591 a z^akazovali evangeli-

ckým duchovním ktít, vyhánli je z far a školy i kostely jim zaví-
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rali. Když si pak evangelití stavové na snme roku 1604 na to st-

žovali, vydal Rudolf bez schválení snmu zákon, »že náboženství

se týkající žaloby na snmích se zakazuj í«.

Ale se zlou se ix)tázal. Evangelíci uherští spojili se s uherskou

šlechtou, která cítila se ve svých právech dotenou a vedením Ste-

pána B o k a y e dobyli celých Uher, takže Rudolf musil s nimi

ve Vídni roku 1606 mír uzavíti a smlouvou zaruiti stavm uher-

ským »svobodné vykonávání náboženství*. Smlouva tato stala se

roku 1608 zemským zákonem, kterým svoboda náboženství rozší-

ena byla i na sedláky.

V tom ase sorganisovaly se slovenské sbory evangelické na

synod v 2 i 1 i n roku 1610, na které pod pedsednictvím hrabte

a palatina (místodržitele) Jiího Thurzy zvoleni byli ti slovenští

superintendenti pro 10 stolic západoslovenských, Turky neobsaze-

ných, a to: I. Eliáš Lány, fará v Byti pro Trenín, Oravu a

Liptov, 2. Izák Abrahamides, fará v Bojnicích pro Nitru,

Tkov a Prešpurk a 3. Samuel Melik, fará v Bezn pro Turec,

Zvolen, Novohrad a Hont.

Jim k ruce pidleni byli inspektoi pro neslovenské sbory a

sice Pavel Lentz, nmecký kazatel šávnický, Simon Heuchelin, n-
mecký fará prešpurský a Štpán 'Kúrti, maarský fará seredský.

Organ i sace této synody trvala pak do roku 1670.

Podobná synoda svolána byla pro východní Slovensko bratrem

Jiího Thurzy hrabtem Krištofem Thurzou do Spišského
Podhradí, kde zvoleni byli rovnž 2 superintendenti a sice i pro

stolici spišskou a šáryšskou a i pro svobodná královská msta horno-

uherská. Také gemerské církve dostaly od palatina Jiího Thurzy

svolení, aby si zvolily svého superintendenta a evangelíci zadunajští

(Nmci) zvolili si též svého superintendenta.

Veliké posily dosalo se v té dob slovenské evangelické církvi,

když valná ást eských vysthovalc po bitv na Bílé Hoe obrátila

se na Slovensko. Nejeden vysthovalec stal se na Slovensku evang.

faráem. Z Moravy novoktnci ili anabaptisté (zvaní »habáni«)

usadili se ve stolici prešpurské v Levárech, Sobotišti a jinde a stali

se pak základem kvetoucího prmyslu keramického. Jiní obrátili se

na východní Slovensko, za Tatry, které zstalo pod mocí s,pojence

Cech, sedmihradského vévody Gabriela Bethlena. Hrab Matyáš

z Thurnu, hlavní velitel eských vojsk na Bílé Hoe, stal se tak

guvernérem Košic. V západním Slovensku mli eští Bratí po

bitv na Bílé Hoe 3 sbory: ve Skalici (ve stolici nitranské), Pú-
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chove a v Lednici (ve stolici trenanské). Lednice náležela tehdy

rodin Rákóczych. Tam žil také soudruh Komenského Mikuláš Dra-

bik, jehož proroctví pojal Komenský do svého spisu »Lux in te-

nebris« a jenž byl popraven 14. ervence 1671 jako 83letý staec

v Prešpurku.

Z té doby pochází asi známá píse eských vysthovalc, kterou

i Kollár ve svých »Zpvánkách« zaznamenal

:

Krásná je ta. eka,
,eka Vltava,

kde jsou naše domy
i vlast laskavá.

Hezké je to msto,
to niaše Praha,

v kterém bydli naše
rodina drahá.

Co že nám do eky,
co nám do msta

:

ach nám vykázána,

k vyhnanství cesta.

Nevzali jsme s sebou
nic, po všem veta

!

Jen bibli Kralickou,

Labyrint .svta.

Tatry vy pijmte
nás v té úzkosti,

u vás chceme žíti

i složit kosti.

Jest samozejmo, že po porážce Cech na Bílé Hoe, když

zemel ochránce evangelík palatin Jií Thurzo roku 161 7, katolíci
j

v Uhrách pozvedli hlavu a nedbajíce zákona z roku 1608, evange-i

líkm znovu odnímali kostely a ve vykonávání náboženství jim pe-

káželi. Evangelíci uherští stžovali si na to na nejvyšším míst,

což však za Ferdinanda IL a Ferdinanda IIL ovšem neprosplo ni-

eho. Obrátili se proto k sedmihradskému knížeti Jiímu R á k ó-

c z y m u, který brzy opanoval celé Uhry a pinutil císae mírem

v Linci uzaveným znovu k uznání svobody náboženství uherským

stavm i sedlákm. Smlouva ta roku 1647 potvrzena potom na

snmu uherském zvláštními artikuly a evangelíkm mlo býti ze

400 odebraných kostel 90 navráceno.

Toho asu vnitním pojítkem všech slovenských evangelík

stal se kancionál Tranovského, zvaný »Cithara sanctorum«, který

vyšel tiskem poprvé r. 1635, složen jsa od knze Jiího T r a n o v-
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s k é h o, rodem Slezana, faráe v Lipt. Sv. Mikuláši (pohbeného

v tamním dnes katol. kostele).

Kancionálu toho užívá se na Slovensku podnes. Byl vydán od

té doby již dvacetkráte.

Avšak pronásledování evangelík v Uhrách neustalo ani po

roce 1647. Nkteí šlechtici uherští ze zištných ohled pestoupili

z církve evangelické zpt ke katolické, na p. z mocných rod palatin

Zikmund Forgá, Jií Zrinský, Mik. Forgá, Jií Erdódy a Ondej

Balaša a stali se pak s Petrem Pázmánem, biskupem ostihomským,

horlivými pronásledovateli církve evangelické.

Když potom pro omezování politických svobod uherské zeman-

stvo vedením katolických pán palatína Vešelényho, hrabte Fr.

Nádašdyho a Kr. Frankopana, Petra Zrinského a Er. Tattenbacha

roku 1667 zvedlo se proti Leopoldovi I., ale odboj jejich byl potlaen,

musila evangelická církev trpti za n — nastalo desítileté (1671

až 1681) kruté pronásledování evangelík.

Na 300 uherských zeman evangelických uvznných v Prešov

a v Košicích odsouzeno bylo roku 1670 »krvavým soudem prešpur-

'ským«. 22 bylo z nich popraveno, ostatní odvezeni za otroky na

lod, aneb uvznni v rakouských žaláích.

Roku 1672 do vyhnanství posláni 3 evangelití farái z Preš-

purku. Odsoudila je královská komise pod pedsednictvím nepítele

evangelík Jiího Selepényho, ostihomského arcibiskupa a uher-

ského místodržitele.

Následujícího roku 1673 ped tutéž komisi obesláni evangelití

farái a uitelé ze stolice zvolenské, turanské a liptovské. Pišlo

jich 32, mezi nimi i 2 superintendenti Jáchym Kalinka a Martin

Tarnóczy. Všichni odsouzeni k smrti, ale »z milosti« vypovzeni

nebo uvznni. Roku 1674 obesláni konen všichni evang. kazatelé

a uitelé z ostatních 7 stolic slovenských. Bylo jim ponecháno na

vli, aby pestoupili k církvi katolické, aneb zanechali svého povo-

láni a život soukromý si zvolili. Kteí pak nechtli se své víry zíci

(a bylo jich na 300), byli z ásti do žalá odvleeni, 36 pak bylo

8. kvtna 1675 na lod neapolské za otroky prodáno (každý za

50 dukát). Kapitán Godermann, když je do Neapole pivezl, ješt

je napomínal, aby se stali katolíky, a když nechtli, pravil: »Tedy

vás dám na g'aleje, tam vás nauí, co je to církev katolická !« To

poznali pak všichni náramn dobe.

Teprve po gmsíní porob 11. února 1676 od hollandského
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admirála Raytra byli vysvobozeni. Do vlasti vrátilo se pak jenom

i8 reformovaných a 8 luterských fará.

Na fary takto uprázdnné byli katolití knží dosazeni a lid

evangelický nucen byl k pijeti náboženství katolického. Mimo
církve malohontské. které byly »za vtrem4: v horách, a jedinou

církev šoproskou nezstalo tenkráte v celých Uhrách ani jediného

ichrámu evangelického, vyjímaje ovšem ty církve, které mly to

štstí, že nebyly pod panstvím kesanského i vlastn katolického

krále Leopolda, ale byly pod vládou »nekesanských« Turk. Tak

na p. pokojn žily evangelické církve v Hont a Novohrad a proto

dodnes zachovala se v tchto stolicích znaná ást evangelík

(v Hont 46%, v Novohrad 59% všech Slovák).

Jest samozejmo, že ukrutným pronásledováním evangelík

za Leopolda vzmáhala se nesmírn nespokojenost v lidu a nedivíme

se pranic, že když roku 1678 Emerich Tókoly opt zbran proti

dynastii habsburské se chopil, za krátko 20.000 muž se k nmu
pipojilo. To pinutilo Leopolda, že svolal zemský snm uherský

do Sopron roku 1681, na kterém dovoleno bylo evangelíkm

v každé stolici dva kostely si vystavti, které potom zvány byly

kostely artikulárními, protože artikule šoproské ustano-

vily hned ona místa, kde kostely takové smly býti vystavny. Byly

to obyejn nejodlehlejší a nejnepístupnjší ddiny v celé stolici.

Tak na p. jbyl v Nite artikulární kostel v Prietrži, v Turci,

v Ivaniné a v Ncpalech, ve Zvoleni, v Garamszeku a v Ostrolúce,

v Tkov, v Šimunovanech a v Slažanech.

Po potlaení povstání Tokólyho nastalo však hned zase nové

pronásledování evangelík. Generál Karaffa zídil v Prešov

roku 1685 soud zvaný »iprešovské jatky*, kterým nejlepší muže

slovenské evangelické církve dal popraviti.

Marn si na to stžovali evangelíci na snmu v Prešpurku

roku 1687.

Jak si poínal Karaffa v Prešov se svými 30 katy, kteí stále

byli pohotov ke konání jeho rozkaz pro vtší est a slávu církve

katolické, vidno z následujícího dokladu, který uvádí Pauliny ve

svém »Djepise superintendencie nitranskej« na str. 92.:

»Juraja Radvanského da 8. mája vyzliekli kati do naba,

natiahli ho na skipec, pak mu celé tlo posypali žeravým uhlím

a potom pripekali driek jeho žeravým železom. Radvanský v ne-

smiernych bolasach reval o ranný lev, po chvíli zostal bez pove-

domia, mrmlajúc len nesrozumitelné šlová. K takémuto zavolali
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Mikuláša Lipóciho, aby mu prislúžil Veeru Pán. Kaz prišiel

a sotva dokonil modlitbu, už skonal Radvanský. Na druhý de
vyniesli jeho mrtvolu na popravišt a uviazanú za šedivé vlasy,

chceli ju povrazom hoe vytiahnu, ked však nahnitá koza na hlav

od lebky sa odtrhla, klesnul mrtvý nazpá. Vytiahli ho znovu, odtiali

mu najprv pravú ruku, potom hlavu, tlo roztvrtili a na hradskú

vyhodili, konené ale pod bránou prešovskou pibili hlavu na

šibenici.

Až potom pak odsúdili ti pkní súdcovia Radvanského na smrt.«

Slovenští evangelíci trochu si oddychli zase až za povstání

Františka Rákóczyho, který sám jsa katolík, ipece kamkoli pišel,

evangelíkm odaté chrámy navracel a i synodu v Ružomberku

konati roku 1707 dovolil. Mírem satmárským, roku 171 1 uza-

veným, svoboda náboženská byla slíbena, zstala však jen na

papíe.

Je ku podivu, že i v tchto boulivých asech mli slovenští

evangelíci své muže vynikající, z nichž ovšem nejeden skonil život

svj bu ve vyhnanství anebo v temných zdech žaláních.

Na konci 17. století nejvíce vynikl proslulý pedagog slovenský

Daniel Hi o r i k a-Sinapius, který svým slovanským uvdomním
a láskou ke svému národu pedstihl svou dobu nejmén o 100 let.

Vydal v Lesn roku 1678 knihu »Neoforum latinoslovenicum*

(Nový trh latinsko-slovenský), k níž pipojil i prvou sbírku slo-

venských písloví. V pedmluv chválí bohatství a istotu jazyka

slovanského a pojednává o rozsáhlosti Slovan.

Jemu po bok se staví dva slovenští duchovní : spisovatel a super-

intendent Daniel K r m a n, který r. 1707 posvtil v Zilin vojsku

Rákóczyho prapory a vyslán byl pak ze synody ružomberské ke

švédskému králi Karlovi XII. do PolsJta se žádostí o podporu. Za

to byl pak od roku 1729 do své smrti roku 1740 zaven v žalái

prešpurském. Vrstevník jeho Matj B é 1 byl od roku 1714 rektorem

lycea prešpurského. Bél napsal latinsiky podrobný zempisný a dje-

pisný obraz Uher. esky napsal pouze pedmluvu k Doležalov knize

»Gramatica slavicobohemica«, vydané v Prešpurku roku 1776, kde

praví, že ^slovanská e v niem nezstává ipozadu, ani za vážností

a velebností španliny, ani za pvabem a hladkostí francouzštiny,

Qiii za vznešeností a silou angliiny, ani za l)ohatstvím smyslu

a drazu nminy, ani za mkkostí a libozvuností italštiny, ani

konen za velitelskou písností macrariny.«
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Za vlády krále Karla VI. bylo utiskování evangelík v Uhrách

ješt stupováno. Karel VI. hned roku 171 5 zakázal konání synod

evangelických a roku 173 1 vydal pro evangelíky t. zv. r e s o 1 u c i,

dle které evangelití duchovní nesmli se vzdalovati artikulárních

niíst, šoproskými artikulemi dovolených. Své souvrce navštvovati

tedy nesmli a tito zstávali tak bez duchovní posily, vydáni jsouce

na pospas knžím katolickým. Za to musili evangelíci platiti štolu

katolickým farám i v tom pípad, když církevní výkon od evan-

gelického kazatele si vykonati dali
;
pestupování z církve katolické

bylo zakázáno; smíšené satky bylo dovoleno pouze ped katolickým

faráem uzavírati, a katolické svátky musili i evangelíci svtiti

a emeslníci veejných procesí se úastniti. Proto také, jak se raduje

dr. A. Kolísek ve »Slovenské ítance* na str. 99. v lánku »0 nábož.

pomrech katolických na Slovensku*, v nkterých krajích evangelíci

»formáln náležejí evangelické církvi, ale vcn svým citem a ná-

boženským smýšlením jsou více katolíky, žádajíce po svých faráích

i obad podobných katolickým na p. odpoledního požehnáni, svátku

mariánských.*

Roku 1734 sešli se v Pešti evangelití pánové (Radvanský.

Ostffy, Ottlík, Hellenbach a j.) a rozdlili evangelickou církev

v Uhrách na 4 distrikty : peddunajský, báský, potisský a zadu-

najský a žádali krále za povolení ty superintendent na elo

tchto distrikt. Jim k ruce a ochran zárove ustanovili tyi di-

striktuální inspektory svtské ze šlechty, podobn jako i seniorm

seniorální a farám místní inspektory ze šlechty ustanovili. Zízení

tlo podržela evang. církev v Uhrách až po dnes.

Resoluce Karlova tížila uherské evangelíky až do vydání tole-

ranního patentu císaem Josefem II. roku 1781. Toleranní patent

dovoloval všude tam, kde bylo nejmén 100 evangelických rodin,

vystavti evangelický chrám a povolati faráe i uitele, takže po-

vstalo tehdy ihned mnoho evang. církví na Slovensku. Svoboda

náboženství byla pak utvrzena zákonem, za Leopolda 11. na snmu
v Prešpurku roku 1791 pijatým, dle nhož žádný evangelík neml

býti nucen ke katolickým službám Božím a k placení štoly katolickým

farám.
Nový život nastal tímto uvolnním tlaku náboženského v dob

josefínské. Slovenští evangelití duchovní poali pstovati í jazyk

a literaturu eskoslovenskou a postavili se vbec v elo ruchu ná-

rodnímu. Tak prosluli zejména Bohuslav T a b 1 i c, ev. fará v Ko-

stelních Moravcích v Hont a Jií P a 1 k o v i , profesor ev. lycea
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v Prešpurku. Jejich piinním zizeny byly stolice ei esko-

slovenské v Prešpurku á Sávnici.

Té doby vzešly Slovanstvu z evangelické cirkve slovenské dv
hvzdy prvého ádu : Jan K o 1 1 ár a Pavel Josef Šafaík.

Slavný pvec »Slávy dcery« narodil se v Mošovcích v Turci

29. ervence 1793 a zemel jako profesor slovanských starožitností

na universit vídeské 24. ledna 1852.

Slavný spisovatel »Slovanského Národopisu« narodil se v za-

padlé vísce gemerské v Kobeljarov 13. kvtna 1795 a umel

v Praze jako bibliotéká universitní knihovny 26. ervna 1861.

Nedaleko rodišt Šafaíkova v Jelšavské Teplící stála kolébka

jiného opt syna slovenské církve evangelické — slavného skladatele

naší hymny »Hej Slované !«, pozdjšího evang. faráe v Chyžném.

Sama T o m á š i k a. Tomášik roku 1834 na cest do Nmecka na

universitu v Berlín stavil se v Praze na návštvu Safaíka a jiných

národovc eských. V Praze velmi byl zarmoucen tím, že na ulici

zídka kdy uslyšel mluviti esky vyjma chudobné lidi. Spchal proto

s myslí zkormoucenou do svého hostince na Poíí, pemýšleje, zdali

opravdu matika Praha utone v moi nmeckém? Tu mu na mysl

pišla polská hymna: »Jeszcze Polska niezgin^la« a na tento nápv
u víe v lepší budoucnost Slovan inuly se mu ze srdce ti sloky

naší velebné hymny slovanské, která i Slovanm stala se posilova-

telkou nadšení pro boj národní.

Akoliv náboženský útisk ponkud ustal a ješt více svobod

dostalo se evangelíkm na snmu roku 1844, který dovolil smíšené

satky uzavírati také ped evang. duchovními a usnadnil pestup

z církve katolické k církvi evangelické, nebylo popáno úlevy slo-

venským evangelíkm, oekával je útisk nemén surový — útisk

národnostní ze strany rozmáhající se národnosti maarské.

Alaarisace vtírala se do církve evangelické v Uhrách již od

roku 1835. Gymnasia založená církví evangelickou bez rozdílu ná-

rodnosti a spolená proto Slovákm, Nmcm i Maarm, odstra-

iftovala vyuovací e ped tím latinskou a zavádla místo ní vyuo-

vací e maarskou. Jedin v Prešpurku a Sávnici vyuováno také

slovenin jako pedmtu. Aby mohli však Slováky evangelické

ješt více maarisovati, zamýšleli roku 1842 Maaroni zavésti t. zv.

unii t. j. spojení evangelické církve aug. vyznání s evangelickou

církví helvetského vyznání ili reformovanou (kalvínskou), která

jest v Uhrách ist maarskou a ítá pres 2 milliony píslušník,

v jejichž moi bylo by se pl millionu Slovák prost utopilo. Jest
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pochopitelno tudíž, že slovenští národovci evangelití bránili se uni

všemi silami.

Vyslali totiž roku 1842 za vdcovství superintendenta dra Pa^

via Joseffyho ke králi Ferdinandovi V. do Vídn deputaci s pros-

bou o záštitu trnu proti madarisaci. Ale palatin arcikníže Josef

strýc krále Ferdinanda V., ve všem Maarm naklonný, podá

o žádosti Slovák zprávu nepíznivou; jest prý neodvodnna
bezpodstatná. A tak prosba zstala oslyšena.

Slovenští evangelíci, aby pak unii s reformovanými co nejvíc*

znemožnili, houževnat drží do dnešní doby a zdrazují všecky

konfesijní rozdíly, které je dlí od reformovaných a které vtšin

dílem ješt^z dob katolických pocházejí. Tak na p. eským evan

gelíkm teba i stejného vyznání se slovenskými je nápadný zvyk

že pi službách Božích nosí slovenští evang. divchovní pes ern>

italár ješt bílou komži »albu« jako katolití knží. Jinou známkoi

konservatismu slovenských evangelík jsou píliš dlouhé, až una

vující služby Boží: zpívají se ped kázáním vždy ti písn, z ni-chi

každá má deset a víc€ verš a bda uiteli organistovi (varhaní

kovi), kdyby nkterý verš vynechal!

V boji proti Maarm a madarisaci pišla pak slovenskýn

evangelíkm na pomoc nová myšlenka: myšlenka slovenské spisovní

ei. V provedení této myšlenky vidli dvojí prospch, pedevšín

sloveninou bylo lze získati nejširší vrstvy lidové a za druhé sic-

veninou mohli se spojiti se slovenskými katolíky, kteí už od konc(

století osmnáctého, od as Bernolákových emancipovali se od eské

fei spisovné a tiskli své spisy v západní slovenin (na p. básn<

Iloliéhc).

V íét roku 1S43 radili se o této otázce ti slovenští geniové

kteí pak i myšlenku tu ve skutek uvedli. Bylo to na fae v Hlbokérr

v Nite, kde u mladého tamního faráe Jos. Miloslava Hurbnn
dlel návštvou Mich. Miloslav Hodža, ev. fará v Lipt. Sv. Mi-

kuláši a Ludevít S t ú r, nadšený vychovatel slovenské mládeže m
evang. lyceu v Prešpurku.

A od tch dob slovenští evangelíci mají lví podíl na sk)venskí

literatue i ve všech národních podnicích slovenských. Nejlepší bás-

nici a spisovatelé ze školy Stúrovy byli ze ad slovenských evan-

gelík. Tenkráte sted Slovenska, stolice zvolenská, byla bohats

tn-ito národovci.

Ondej Sládkovi (Braxatoris), ev. fará v Radvani

u Báské Bystice, zpíval roku 1853 svoji epickou báse »D€tvan«
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s nameteni z doby krále Matyáše a s plastickým vystihnutím slo-

venského lidu. V Báské Bystici jako inženýr žil syn gemerské

ddiny, opvující smrt nejvtšího hrdiny slovenského Janošíka, Ján

B o I t o. A nedaleko v Horní Lehot byl evang. faráem slovenský

"básník Samo C h a 1 ú p k a, kterého navštívila i naše Božena

Nmcová.

všlúr, Hurban a Hodža byli také vdci slovenského

povstání roku 1848, které ovšem nemlo kýženého výsledku, ne-

vyprostilo totiž Slovensko z rukou maarských, vždy více na n
doléhajících.

Pri pemožení uherské revoluce vojenský velitel svobodný pán

Haynau sesadil roku 1850 všecky evangelické superintendenty

v Uhrách a stav ten trval až do zrušení stavu obležení roku 1854.

Roku 1859 vydán byl pak zvláštní patent, obsahující nové cír-

kevní zízení pro evangelickou církev v Uhrách. Církve slovenské

se nad ním velice radovaly, ponvadž založen byl na soustav osobní

rovnoprávnosti všech len církve a tak živel slovenský podle pe-

vážné vtšiny své nabýti ml rozhodujícího vlivu ve správ církevní

3 ve školství. Maarská šlechta však vidla, že její nadvláda v církvi

je tím zlomena a postavila se proto proti patentu pod záminkou,

že ruší »autonomii« evangelické církve v Uhrách. Tak zídily se dle

patentu pouze slovenské evangelické církve v distriktu peddunaj-

iském, zástupcové jejich sešli se 28. ervna 1860 na konvente

v Bezn a zvolili si 66 hlasy ze 78 za svého superintendenta Karla

Kuzmányho, pvodce známé i u nás slovenské hymny »Kdo

za pravdu horí«. Kuzmány sídlil potom jako slovenský superinten-

dent v Tur. Sv. Martin, ale následkem velké agitace proti pa-

tentu odpadly od nho nkteré církve, takže roku 1863 ítala jeho

superintendence jen 23 církve a sice v senioráte nitranském 3 církve

a slovenská církev v Pešti, v senioráte trenanském 4, turanském 6,

oravském 5 a zvolensko-novohradském 4. Ostatní církve pidržo-

valy se starého »autonomního« rozdlení na 4 distrikty. V dobé

té založili si Slováci svá dv evangelická gymnasia a sice vyšší

v Revúci ve stolici gemerské roku 1862 a nižší v Tur. Sv. Martin

roku 1867.

Vyrovnání Rakouska s Uhrami pohbilo také slovenskou

»patentální« superintendenci a maarská šlechta pomstila se slo-

venským evangelíkm tím, že roku 1874 zrušila gymnasia, jimi

založená.

NAŠE DOBA. R. XIX., . 1.. 1911. 20. íjna. 3
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Veliké rozhoeni povstalo proto mezi evangelickými^ Slováky

v distriktu peddunajském, kde mli tehdy ješt ohromnou vtšinu.

Skládal se totiž tento distrikt z ist slovenských seniorát : liptov-

ského, oravského, turanského, trenanského, nitranského a ze smí-

šeného prešpursko-stoliního a nmeckých : prešpursko-mstského

a mošoského. Distriktuálni konvent v Trnav, konaný dne 15. zái

1875, pijal ve svou ochranu gymnasium církvi turansko-svatomar-

tinskou 17. ledna 1875 nov založené, splnomocnil k jeho zízení

oravského seniora Samuele Nováka a turanského seniorálního

inspektora Jana Jesenského. Tito vyzvali nejprve ke sbírkám na

gymnasium, na kterých do konce roku 1894 sešlo se 168.000 K.

Ale vláda školu nepovolila, naopak pojala úmysl rozbíti distrikt

peddunajský, tuto baštu slovenských evangelík. K tomu však

bylo potebí svolati synodu všech uherských evangelík.

Evangelití Slováci v distriktu peddunajském tušili nebez-

peí, hrozící jim ze synody a proto usnesli se 15. dubna 189 1 na

distriktuálním konvente v Prešpurku, že synodu neobešlou a tak

ji znemožní, nebo synoda neúplná nemže vynášeti zákony všecky

uherské evangelíky zavazující.

Maaróni získali si však superintendenta Bedicha Baltíka,

jaráe v Lipt. Sv. Mikuláši, který býval sice díve slovenským ná-

rodovcem i lenem výboru Matice Slovenské, nyní však piinil se,

že seniorát liptovský vyslovil se pro obeslání synody. Na novém

pak distriktuálním konvente v Prešpurce 12. srpna hlasovaly proti

obeslání synody senioráty: oravský, turanský, trenanský a ni-

transký, pro obeslání pak liptovský, dva prešpurské a mošoské.

Pi rovnosti hlas rozhodl pedseda Baltik hlasem svým pro obe-

slání.

Slováci vyslali na synodu znamenité své muže : Pavla Mu-
dron, Stefana Fajnora a Miloše Stefanovie, duchovní Jana Lesku,

Samuela Nováka, Jána Kmetyho a Miloše Krméryho. Když však

.synoda usnesla se 8. kvtna 1892 na roztrhání distriktu peddunaj-

ského, opustili slovenští poslanci synodu.

Distrikt peddunajský byl pak »zaokrouhlen« tím zpsobem,

že seniorát liptovský a oravský pidlen byl k distriktu potisskému,

seniorát turanský k distriktu báskému. K distriktu ipeddunaj-

skému pidleny pak byly maaronské senioráty tkovský, hontský,

novohradský a maarský komárenský.

Hned 25. dubna 1895 svolal Leška a Fajnor na Starou Túrou

poradu o tom, jaké stanovisko mají zaujmouti Slováci proti roz-
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trháni distriktu peddunajského. Porada byla sice zakázána, ale

pece dorozumli se Slováci na tom, že nebudou obesilati distriktu-

álnich konventu. Madari pomohli si však tím, že sesadili odbojné

seniory a seniorální inspektory s úad a odsoudili je nad to i k pe-

nžitým pokutám. Tak uinili v Trenín L. Dohnánymu a Pavlu

Zochovi, v Turci Pavlu Mudroovi a Jos. Horvátovi, v Nite Janu

Leskoví a jiným. Za krátko ustoupily však senioráty od své pa-

sivní oposíce. Distrikt peddunajský v novém svém složení hned

na prvém svém konvente nedopustil žádnou e slovenskou. Jinak

ale probudilo roztržení distriktu peddunaj sjcého nový život mezi

evangelickými Slováky. R. 1893 založen msíník »Stráž na Sion«,

r. 1896 spolek Tranovský, z nhož se vyvinul pozdji nynjší akcio-

vý nakladatelský spolek Tranoscius v L. Sv. Mikuláši.

Dlouhá ada jest utrpení, kterých ^bylo zakusiti slovenským

evang. farám a uitelm pro jich slovenské smýšlení od té doby,

co Maai stali se v Uhrách pány situace. Uvedeme aspo nkolik

nejkiklavjších pípad.

Jednou z prvých obtí byl Daniel L a u e k. Vystudoval theo-

logii v Prešov, ale potisský superintendent Czékus pro jeho slo-

venské smýšlení nechtl ho vysvtiti. Vysvtil ho pak peddunajský

superintendent Geduly. Církev na Píle u Tisovce v Gemeru zvolila

si jej za svého faráe na míst jeho otce. Ponvadž pak Pila jest

v distriktu pedtisském, dal ho Czékus 31. ervence 1881 z pilanské

fary vojsJkem V5^hnat.

Leopold A b a f f y, fará ve Slov. Aradáci na Dolní Zemi,

vydával od roku 1881 kazatelský asopis »Slovo života«. Tam
uveejnil lánek, kárající míšení politiky do vcí církevních. Ba-

nátský senior Bela Kramá odsoudil ho za to k pokut 400 K, aniž

by soudem pro tiskový pein byl žalován. Abaffy se z rozsudku

odvolal, ale následkem rozrušení zemel roku 1883, nedokav se vý-

sledku svého odvolání.

Ludevít B o o r, fará v Krajném v Nite, odsouzen byl 15.

srpna 1882 nitranským soudem na i rok do vzení a k pokut

iiooo K za to, že v soukromém rozhovoru pravil, že maarská

obecní pee odporuje národnostnímu zákonu.

Karel Salva Ijyl uitelem evang. školy v Klenovci v Ge-

meru a vydával »Domový kalendár«. V kalendái tom na rok 1887

umístil svj lánek »Co Slovák, to lovek«, namíený proti ma-

arskému písloví, že Slovák není lovk (Tót nem ember). Praví
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v nm, že »hoc celou parou pracujú na zotroení, ba znivoeni

jiároda slovenského, dávna minulost" a tžká pítomnost' pedstavuj

ú

(Slováka v najjasnejšom svtle krásy loveka«.

Maarské soudy nenašly sice v lánku onom nic závadného,

ale za to církevní úí-ady seniorální zbavily pro Salvu úadu. Církev

klenovská a její inspektor Štefan Daxner z Tisovce zastali se

sice svého uitele, ale jenom s tím výsledkem, že i Štefan Daxner

a mstský notá Martin Albíni sesazeni z úadu.

Pro rozšiování Salvova kalendáe odsouzen byl pak i Gustav

K e 1 1 n e r, ev. fará v Polomce v Gemeru, k pokut 400 K.

Také v církvi oroslánské ve stolici komárenské zbaveni byli

úadu všichni tnmní slovenští národovci. fará Jur Moštcnan,
uitel Jan Bartoš a notá Jan C a b 1 k rta žalcVbu mladšího

uitele Julia Pohanky, že prý byli proti zavedení maarských služeb

Božích. (Pokra.)



Sociální otázka v Japonsku.'

Rok 1869 vybudoval dráhu modernímu Japonsku; poslední zá-

pasy za starý Japan a za šogunát — japonský majordomát —
skonily porážkou, poala perioda »Meji« t. j. epocha osvty, šedo-

vký vývoj byl peat, a dopáno neoekávan místa cizím státním

ideám i cizí kultue. Historie sotva zaznamenává revoluci, která

byla tak radikální a které se tak dokonale zdailo dosažení cíle,

o njž usilovala, jako tomu bylo pi tomto pevrate v Japonsku.

Nebyl ovšem revolucí sociální ani méšáckou, nýbrž vyšel ze

šlechty, a šlechtický egoismus jej ídil. A jako se ješt nikdy ne-

stalo, aby vítzové v revoluci sebe samých pi rozdílení výtžku

zapomenuli, mohlo se to nejmén oekávati od sobectví asiatského.

Ponvadž pak výsledkem této revoluce bylo pizpsobení se mocnj-

ším evropským pomrm státním i hospodáským, hledl každý

v tomto rámci nalézti odmnu za svj revolucionáský in.

Šlechta, která vytvoila nové Japonsko, samurajové ze Sat-

sumy a Choshu, z Tosy a Hizenu, ustlali si velmi mkce.

Samurajm se dostalo patiné odplaty za jejich zásluhy

o znovuzízení samostatného císaství. Z jejich ad ustavuje se

ministerstvo, jádro úednictva a elitní sbor dstojnický až ke

stupni poddstojnickému, oni tvoí, dík svému jmní nebo aspo

vzdlání, lepší stav kupecký a všestrannou protekcí úzce jsou spo-

jeni a sfKDUtáni s€ všemi smrodatnými veliinami, které tímají

dnes v rukou otže osud Japonska.

Tato stará šlechta neztratila ješt do dneška svého postavení

nad lidem, »heiminem«, nýbrž je vedoucí kastou, která s odporem

pohlíží na lovka z lidu.

Tato šlechta dovedla odložiti pi nejmenším aspo o dv století

každou ústavu, která chtla její moc jen obmeziti. Poprvé to bylo

v roce 1889, kdy státní správa byla sformována v jakousi konsti-

tuci, pi které byl opatrn nápodoben pruský a belgický vzor.

1 Napsal Robert Schachner.
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Obanská rovnost zstala v ústav také jen prázdnou frází

jako v evropských konstitucích, a to nejen proto, že tradice a moc

zachovávají stará pouta a kovají nová, ale také proto, že v konsti-

tucích se nepomýšlelo na zavedení rovných státoprávních oprávnní.

Lidové zastoupení nezmnilo tohoto svého rázu ani potom, když

bylo r. 1900 upraveno známým, astokrát již petásaným ústav-

ním zákonem.

Tento zákon povolil modernímu duchu jen malým rozšíením

úastenství v dolní snmovn, aniž by však njak zmnil roztídní

moci. I podle tohoto nejmladšího zákona zstala horní snmovna
zúplna vyhrazena vlivu šlechty, a pedpisem daové kvalifikace byla

snmovna dolní reservována vtšímu pozemkovému vlastnictví,

rozsáhlejšímu živnostenskému podniku a vyššímu úednictvu. Cen-

sus vyluuje tu nejenom dlníky, ale 1 všechna vzdlaná odvtví po-

volání, jako uitele škol obecných a stedních, jakož i mladší a pod-

ízené úedníky, zejména osoby obstarávající dopravní, celní a bez-

penostní službu. Mimo volební právo stojí také runí práce i ob-

chod, které v Japonsku oživují nejeden dm, dále veliká legie

obchodních pomocník, soukromých úedník a mnohých jiných

lidí, kteí svým vzdláním i zamstnáním dostaten jsou kvalifi-

kováni k tomu, aby mli vliv na politiku a státní hospodáství.

Pi tom však jsou volby i v tomto uzoukém rámci tak úpln

v podruí mocných, že sotva pipuštného mínní lidu dbá se asi

tak málo jako ve státech balkánských. Hrab Okuma stžoval si

nejdtklivjším zpsobem na vliv, který vláda provozuje na volby,

a na korrupci ve veejném život, kterážto nejnovji provalila se

na svtlo v cukernictví, kde zbankrotlí prmyslníci podplacením

poslanc doufali zhostiti se svých továren cestou státního monopolu

;

vbec japonské pomry zdají se mu tak beznadjné a špatné, že

vidí jediné východisko z nich ve volebním právu všech vzdlanc.

Nedosti na tom, že lidové mínní nemá úinného zastání, ale

v parlamentu panuje následkem japanské ješitnosti, patriotické ne-

kritinosti a ohled vi penžnímu trhu, na njž se iní znané

požadavky, citelný strach veejn odhaliti tyto vady, odkrýti pla-

zivé zlo a s nezbytnou bezohledností pikroiti k ozdravní veej-

ného života i hospodáského stavu. Mnohý zloád pochází také

z toho, že ruka ruku myje. Tak vládne lidu nelidový parlament

v duchu naprosto nelidovém.
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Jako Starojaponsko tžilo co nejvíce z nových pomr, tak

zase starojaponské mravy a obyeje poskytly píznivou pdu
k tomu, aby z moderního hospodáství koistili majetkem i vzd-

láním nadanjší pánové uplynulé epochy. Dosud žijí v ln japonské

rodiny nadále ona práva i moci, jež se píí novodobému práv-

nímu citu. Piznání osobní svobody není nic plátno tam, kde vše-

mohoucí otcovská moc víže syna doživotn, kde žena — pokud je

neprovdaná — musí slep poslouchati svých rodi, po satku pak

svého muže a po as svého vdovství svého syna.

Ba nepešly dosud doby, kdy hladovící rodie posílali svoje

dcery a manželové svoje ženy do neestných hampejz jošivarských,

a tyto ochotn, ano radostn, tam šly, jen aby se prokázaly dobrými

dtmi nebo manželkami. Stejnou podstatu má pronajímáni osobních

služeb v moderních prmyslových provozovárnách. V barákovém

ležení, které bych podle nucených táboiš ían v Jižní Africe

nazval »compound« a které patilo bavlnové prádeln v severním

Tokiu, vidl jsem .na vlastní oi sta mladých dvat, která vesms
byla svým rodim odkoupena za hubenou zálohu mzdy a která jsou

tam držána v jakési otrocké závislosti po tolik let, jak bylo smlouvou

vymínno. Msto se bojí porušiti starý mrav, který nepeje tomu,

aby tato dvata docházela do msta, a proto vzata za záminku

mravnostní pée, kterou imá Japonec jinak pramálo na zeteli, a

dotyným dívkám je styk s mstem naprosto zakázán; a tak je možno

za nkolik jen vydržovati si pracovní síly, kterým otcovská moc

urvala veškeru vlastní vli.

Také z reformovaného státního zízení nevyprýštil dosud žádný

nový poznatek, nebo vzdlanostní soustava moderní nedovedla pro-

buditi individuelní státoobanský cit, a to tím spíše, když ho ani

probuditi nechtla.

Ve škole lpí se pevn na starojaponských ideálech: statenosti,

vrnosti, poslušnosti a rodinné kázni, a spíše by se stalo vše jiné,

než aby se proti nim postavily nové ethické zásady; a pak je také

intelektuelní vzdlání, které se ve škole vštpuje, nedostatené

k tomu, aby lidu poskytlo možnost samostatného myšlení a tím po-

mohlo odvrátiti jej od zastaralých názor.

Pedevším všeobecná školní povinnost existuje pouze na pa-

])íc. Již uložení školního platu je píinou toho, že rodiové dti

bud" vbec do školy neposílají anebo je brzo z ní berou, a nedají se

nijak zdržeti od toho, aby je — kde se jen píležitost naskytne —
p<:)sílali radji do fabrik, a stát nemá odvahy podlomiti rodinný
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rozpoet tím, že by dít pipravil o výdlek^ a proto bére všeobec-

nou školní povinnost na tak lehkou váhu, jak jen je možno. Ko-
nen také uitelstvo je tak bídn placeno — skrovnji než policie —
že vláda mže se od nho nadíti jen malého pedbžného vzdlání

a malých schopností a mže od nho oekávati ješt mén chuti

k jejich povolání. Sama japonská spolenost vzdlávací výslovn

prohlásila, že všeobecná školní povinnost, která zaujímá t3i léta,

je úpln nedostatená, ana stží postauje k tomu, aby si dti osvo-

jily japonské písmo.

Za tchto okolností nelze se diviti, že jak hospodáská tak

i politická reforma vzala na se pouhý evropský nátr, kdežto ve sku-

tenosti zstalo staré korrupní asiatické jádro. Tyto nepístojnosti

mohly se tím spíše tšiti delšímu trvání, že je tuzemské ani zahra-

niní publikum takka neznamenalo, nebo veškerá pozornost byla

zamstnána nejprve hnutími revoluními a potom také válkami.

Tžká povstání — totiž rebellie Higova v roce 1876, vzpoura

Satsumská v roce 1877, nebezpený útok na nový vládní systém a

Saitamaská revolta v roku 1884 — ohrožovala existenci nov utvo-

eného panství a po zdolání tchto vnitních nepátel pistoupilo

Japonsko k tomu, aby svoji prestiž sesílilo na zevnjšek a aby si

zabezpeilo a upevnilo svtové postavení. K tomu pomohla mu válka

s inou v roce 1894/5 a s Ruskem 1904/5.

2havá láska k vlasti jakož i hospodáská ctižádost zapomnly
na vše vyjma otázku moci, a tak bylo možno, že v posledních 14

letech uinily z Japonska stát prmyslový, vytvoily z nho pomoci

váleného štstí velmoc, a státní správa mohla pohrdati sociální

spravedlností. A také cizina byla japonskými výsledky tak oslepena,

že pijala Japonsko ve svj kruh jako rovnoprávného soudruha,

akoliv vlastn nevykonalo nic jiného, nežli že prolilo spoustu krve.

Jako hoký výsmch zní slova Motona, japonského vyslance v Paíži:

»Pokud jsme my, Japonci, platili jen za národ umlc, nepoí-

talo se s námi vbec. Ale od té doby, co svt poznal, že umíme také

zabíjet lidi a porážet armády, platíme za velmoc !« Ale podle názor
20. století nelze za stát kulturní považovati stát, který postrádaje

sociálního citu, nestará se o hospodáský stav mass, nýbrž nechává

tyto massy chátrati v bíd.
* *

Ale válené vavíny pišly Japoncm nesmírn draho, nebo
vyprázdnily státní pokladnu až na dno, vyerpaly úvr a položily
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na daiiovou schopnost národa nezmrné požadavky. Po skonení

války musí osoby, které samy nemají politických práv, krýti finanní

poteby. Zakládaly-li se finance japonské druhdy — jak byly zrefor-

movány za souinnosti Rathgenovy — na pramenech pímých, jest

jejich tžišt dnes pesunuto na zdroje nepímé. Silné zvýšení pí-

mých daní bylo by se jist citeln dotklo tch, na jejichžto dobré

vli a votu je dnešní státní japonský stroj vybudován. Nepímé
dan nacházejí také ochotnjší nositele a souasn brání jejich úasti

na vlád, kteráž je zstavena pímým daním. Není pochyby, že by

též podmínkou zvýšení a rozšíení pímého zdanní byla povážlivá

reforma veejnoprávní poctivosti. Všecky tyto vci ukázaly cestu

nepímému zdanní. A v japonském zákonodárství daovém opt
se zrcadli složení parlamentu.

Od bezna r. 1895 do bezna r. 1909 vzrostly japonské státní

dluhy ze 300 million jen na 2250 million, a ádná státní vydání

stoupla od r. 1895/6 ze 67 million na 404 milliony v roce 1909/10,

pi emž na úet pjky zaneseno r. 1895/6 24 míli., r. 1909/10

153 million. 7-20 million, kterážto suma vypadá na jednoho oby-

vatele k zúroení a umoení, je pro Japonsko píliš vysoké bemeno,

když pi zcela jiné produktivnosti musí Anglie sehnati 9*50 milí.,

Rakousko-Uhersko a Itálie ii-io míli., Nmecko ii-6o milí. a

Francie 20 million.

Japonský starý soupe Rusko platí dosud jen 5-20 milí. Vyjí-

maje 383 milliony jen, které byly obráceny k hospodáským pod-

nikm, jsou všecky japonské dluhy povahy neproduktivní. A pece

i v oné sum vzí zakuklené vojenské výdaje, na p. na strategické

železnice, na zízení státní slévárny železa a p., což pibližn vy-

žaduje obnosu as 100 míli. jen. Válená výstroj a válka sama po-

hltily skoro dv milliardy, z nichž jedna a dv tetiny jsou dosud

ješt v seznamu dluh neumoeny. Vedle toho vystoupilo obecní za-

dlužení se svými nároky na mšec státního obana. Stouplo sice jen

z 10V3 milí. v r. 1896 na 100 milí. jen v r. 1909, za to však také

nalézají se japonská msta v žalostném hygienickém i policejním

zpátenictví, ježto se tam nikdy vážn nepemýšlelo o ulicích, osv-
tlování a f) veejno-zdravotních opateních. Japonská výroní zprá-

va z r. 1907 rozepisuje se též o povážlivých pehmatech ve správ

komunální, ale stát jich netrestal, pokud se msta se svými finan-

ními potebami zdržovala ve skromných mezích na prospch státu.

Okolnost, že i z dluh mstských byla okrouhle polovina neproduk-

tivní, je dkazem pochybené mstské finanní politiky. Ovšem dnes
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ješt nehraji obecní bemena žádnou roli, která by njak oproti za-

tížení státnímu padala na váhu.

Aby se kryl ztvernásobený státní budget, .byly sice i pímé
dan zvýšeny, ale dnes vynášejí stále jenom */io> kdežto v r. 1895

docílily ješt plných Yiq.

Pímé zdanní bylo tedy rozšíeno mrou zcela nepostaující,

a k tomu ješt velice slabá ramena, která díve bývala volna, byla

nemírn obtížena, kdežto na vyšší píjmy a vtší majetek nebylo

sáhnuto pimen progressivn.

Pi nedostateném rozvinutí tchto daových zídel musely

dávky ze spoteby mass vyplniti zející mezeru ve státním hospo-

dáství.

Tžišt padlo tedy na ono zdanní, které neukládá bemen podle

schopnosti, nýbrž rovnomrn s hlavy na hlavu, ba které asto po-

stihuje nižší lidi v horších pomrech. Kdežto Seddon, anglický ko-

loniální státník ochranáského Nového Zélandu, požadoval kdysi,

aby snídan dlníkova byla úpln sproštna cel a nepímých daní

(a tato anglicko-australská snídan je bohat vystrojena), studovali

japonští daoví politikové práv naopak, co všecko z toho, co malý

lovk potebuje ve své domácnosti, by mohlo býti daní zasaženo.

Dkazem toho je zvlášt zavedení nových daní po ruské válce, vá-

lená pirážka z r. 1901, celní tarif z r. 1906, solní a tabákový mo-

nopol.

Nové celní projekty mají tato bemena ješt více zveliiti, pes

to, že státníci pející svobodnému obchodu — jako hrab Okuma —
varují ped takovýmto zdražováním životních poteb na prospch

zemdlství. Revise obchodních smluv stojící na prahu r. 1912

oteve bránu politice vysokých ochranných cel, k tomu se druží vý-

lžkudychtivá finanní politika, a obojí hrozí tím. že na massy oby-

vatelstva svalí se lavina nových bemen.

Vysoká cla i dan byly uloženy na luštniny, které hrají ve-

likou úlohu pi vegetariánské výživ Japonc, a nezbytný bobový

pípravek k úprav luštnin, jménem »Shoja«, byl podroben ješt

zvláštní vyšší dani. Sl, které se pi tamním zpsobu výživy více

používá než u nás, je monopolisována, podobn i tabák, jenž je stej-

ným požitkem mužv i žen. Mlsavý lid je tžce zkrušen vysokými

danmi cukernimi. Váše k »sake«, národnímu nápoji, doznala ješt

tžšího zdanní. Následkem nešastného tarifování postihla da
z provozu percentueln nejtížeji jízdu na krátkou distanci a jízdu

dlnictva. Da na zboží tkalcovské zdanila ješt také odv, a zvý-
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šeiiíl da z lék stíhá dlníka, když nejkrutjší dny na dolehnou.

Obchodová da tíží vše, co jen pijde v obh, a zvýšením dan po-

zemkové byla zdvojnásobeno, ba ztrojnásobeno vstupné do lázní,

denní poteby Japonce, 1 do divadla, jediného místa, odkud si Ja-

ponec mže pinésti do života ušlechtilejší chování. Všecko, co jest

Japonci potravou neb nápojem, co jím hýbe a co jej šlechtí, co po-

tebuje ke svému domovu nebo k požitku, všecko bylo mnoho-

násobn zdraženo.

* *

*

V" Japonsku stojíme ped tak rapidním stoupáním náklad, kte-

rých si vyžaduje opatení životních poteb, že ve svtových djinách

hospodáských podobného dosud ješt nikdy nebylo dosaženo.

Bylo by nesprávné svalovati povznes cen výhradn na konto

zákonodárství daového. Zvyšování cen zaalo s vítzným skone-

ním ínského váleného tažení, japonské ceny pizpsobily se po-

nenáhlu cenám svtového trhu, všeobecný hospodáský rozmach pi-

vodil vzrstající blahobyt a rostoucí obchodní potenci; rozšíení

státní innosti i psobnosti kommunální psobilo podobn na pod-

poru živností jakož i výdlku jednotlivcova; mzdy zvtšily se ze-

jména v tch oborech^ kde dlnictvo zídlo zdvojnásobením armád-

ního kontingentu a vysthovaleckým ruchem na Formosu. Nejhorší

a nejvýznanjší postup cenového zvyšování je však následek ne-

smírné penžní spoteby, jež padla za ob výzbroji a vedení ruské

války.

Proti tomuto zdražování životních poteb nestál žádný obdob-

ný vzrst píjm. Zatím co Calwer vykazuje v nmeckých profes-

sionálních dílnách spoleenstevních zvýšení mzdy o 37 až 38% od

r. 1895 až inclusive r. 1906, zdá se, že v Japonsku se obtovalo

manm Karla Marxe. Statistická výroní zpráva íše japonské zná-

zornila v grafické tabulce zmínný nepomr, jak se vytváil od

r. 1900. Ceny stouply od r. 1900 až 1907 o 30%, mzdy o 20%.
Teprve krise roku 1908 mla v záptí spád cen, který tuto zlou

nesrovnalost pozmnil.

Jen málo skupinám dlník poštstilo se dosáhnouti náležitého

zvtšení mzdového; sem náleží pedevším mstští emeslníci. Ná-

sledkem industriálního a obchodního rozmachu jakož i zakládání

továren, zaizování pístav, plynáren atd., pak následkem stavby

evropských úedních budov, které — a v ošklivém slohu kasárni-

ckém — zabraly v Tokiu celé nové mstské tvrti, nastoupil v m-
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Stech veliký nedostatek dlnictva, který se ješt sesilil píznivými

vyhlídkami a vysokými mzdami, které se tmto dlníkm nabízelx

na Formose, v ín, Mandžursku, na Havaji a v Americe. Kt

skrovné nabídce dlnictva pipojila se ješt pípadná jeho organi-

sace, která jeví snahu zamstnati veškerý po ruce jsoucí materiál

dlnický pokud možno stejnomrn a za vysokou mzdu.

Cechy, které tam od pradávna existují, jsou více mén tajné

a ukládají svým lenm nejrznjší podmínky na prospch jejich

interess a jejich pracovního trhu. Tak pedpisují poet dlník,

kteí se mají dostaviti na staveništ, a zavazují své údy k urité

výši mzdové a k urité pracovní dob. Ve mnohých odvtvích ruko-

dlství — kde pracovníci dosáhli mzdy jako ve státech evropských

— je oprávnný stesk, že mzda není v náležitém pomru k vyko-

nané práci a že by vláda dobe uinila, kdyby zanechala chorobného

poskytování nejrznjších výhod vysthovalcm, kterými obšast-

uje Koreu, Cínu, Jávu, Híavaj a Severní i Jižní Ameriku. Pes to

však základem této politiky, kterou japonská vláda znanými pro-

stedky podporuje, jsou motivy, jichž se takové úvahy nedotknou.

Japonské vlád jedná se o to, aby nejen vyslala prkopníky exportu,

ale aby také mla v cizích zemích vyzvdae, a aby lidové živly,

které se kloní k píliš radikálním demokratickým požadavkm, byly

uinny cestou vysthovalectví neškodnými.

Stejnému zvýšeni tšily se také mzdy služebnictva, ale i tu je

nabídka organisována cechy, které provozují sprostedkování práce,

regulují pracovní smlouvu a zastávají se svých len co nejpelivji.

Rozmnožení evropského osadnictva, návštva cizinc, jakož i pí-

rstek v zámožnosti jistých japonských kruh, na p. ol:)chodnícli

a prmyslových, a pibírání úednictva zpsobilo velikou potebu

služebných.

Dotené cechovní svazy zahrnují v sob mužské i ženské za

mstnance. Jsou dílem tak pevn organisovány, že moliou jaksi ne-

leny boykotovati. Každý cechovní tovaryš musí pi nastoupení

místa zapraviti jistý poplatek, který se ídí podle stupn zamst-

nání; koí u vyslance zaplatí cechovní pokladn asi 200 jen, u vel-:

koprmyslníka 20—50 jen. Rozsah práce je pesn stanoven: Ku-

cha nesmí pipraviti láze, koí nesmí vézti dít na procházku a p.,

evropská rodina je nucena opatiti si pro každé své dít zvláštní

služebnou osobu. Špatné zacházení se služebnictvem a jiné poruchy
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cechovních pedpis mstí se tžce na panstvu, ikterému — nedá-li

zadostiuinní — je pak nesnadno obdržeti od cechu novou sílu.^

Také v prmyslu, který potebuje vysoce kvalifikované mužské

práce emeslné — jako v industrii železáské a strojaské — bylo

proto dosaženo povážlivého vzestupu mzdy. V takových industriích

a závodech se cvienými dlníky podailo se též uvésti v život dl-

nická sdružení podle vzoru evropského.

Ale všude tam, kde je imožna práce ženská a dtská, uplatnilo

se zvýšení mzdy — kde vbec nastalo — u muž co nejnepatrnjší,

kdežto ženy a dti nedokaly se žádného. Také v žádném prmyslo-

vém odboru, kde se ujala ženská a dtská práce, nedosplo se k orga-

nisaci. Nicmén ve všech nejdležitjších prmyslových podnicích

bije nám do oí stoupající úastenství ženy. Pi tom je ženského

pohlaví percentueln mén než mužského, tedy pravý opak nežli

v Nmecku

:

Roku 1909 bylo muž 25,143.385

žen 24,626.319

na Formose bylo muž 1,642.670

žen 1,489.430

Vpád ženy do industriální innosti je pedevším následek toho,

že bylo nutno nahraditi na as mužské ruce, které stály v poli nebo

které šly za vojsikem davše se zlákati vysoce zaplacenými pracemi.

Ale také vzrstající dan ztížily velice možnost, aby pouze jeden

len rodiny vydlával na živobytí, a proto musí nyní žena i dti pi-

spti svým výdlkem, — k tomu ješt pidružila se trpká nouze,

která vzklíila v domácím prmyslu následkem tovární konkurence.

Útk od práce zemdlské, která pi nízkých mzdách a patri-

archálním nevolnictví dostupuje 16 až 17 hodin, byl ješt stupován

oblibou k mstu, v nmž kupuje si nepedložená mládež velice snadno

los ješt svízelnjší.

U porovnání s Nmeckem vidíme, že pohlaví ženské a dti

úastní se výroby v Japonsíku daleko vtší mrou, a to zvlášt v ín-

* Jak velice leží cechm na srdci prospch jejich lenstva, je patrno

z následujícího skvostného pí[)adu:

Jistý diplomat mi vyprávól, že se shánl po kuchai, a že se mu do-

stalo osoby naprosto nezpsobilé, která prese všecky jeho protesty u cechu

opt a opt byla mu posílána do domu. Když se šel zeptat pedstaveného

cechu po píin takového jednání, vysvtlil mu tento muž, že prý pece
má za manželku Nmkyni, která umí kuchae vyuiti. Teprve, když ho di-

plomat informoval, že jeho žena je Amerianka, obdržel pak beze všeho

potebnou kuchaskou sílu
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I
dustrii textilní. Ale i prmysl tabání, sirkový a tiskaství pita-

huje k sob v Japanu více žen nežli v Nmecku. Krom toho shle-

dáváme, že ženy vnikly také v povolání, kterých se u nás bu vbec

nezúastní, anebo jen zcela nepatrn. Sotva pirazí parník k japon-

skému pobeží, zmocní se nás úžas pi pohledu na malé, titrné

ruce žen, které plní lodní útroby uhlím. Rychle stárnouce pracují

ženy na spšném díle — lopot krátkého žití. Chápou se též hor-

nictví a hutnictví. I dti obojího pohlaví zasahují všude svou prací.

S druhé strany vzdaluje zase mrav a povra ženy od palíren a bar-

víren
;
pi praní prádla je asi zpsob processu — totiž tepání devy

— píinou toho, že tento úkol pipadá silným mužm.
Ve všech industriích, jejichž dlnictvo je valn složeno ze žen

a dtí, mzdy se sotva pohnuly. Pi tom nutno pojímati íšskou

statistiku jen s nejvtší zdrženlivostí, nebo podává píliš utšený

obraz, a to proto, že shrnuje v jedno všecky pracovní kategorie;

zvýšení plat vymohli si jenom zvlášt vyškolení dlníci — strojnií,

pední dlníci, dozorci — a tím, že je statistika sítá s dlníky

obyejnými, dociluje se prmrného ísla, které je pro necviené

dlníky píliš vysoké.

Pevážn však jsou mzdy tak nízké, že si lidé nemohou do-

páti ani takové výživy, která zachovává síly v plné svžesti.

Dva evropští uenci, Dr. Kellner a Moi, zkoušeli asi ped
12 lety japonskou výživu a shledali, že nejnižší tídy japonské

nacházejí se ve stavu nevyživení. Podle dnešních mzdových pomr
není již ani toto »nevyživení«, které oni badatelé zjistili, v dostup-

nosti mnohých skupin prmyslových dlník, kteí dnes zastávají

zcela jinou kvalitu i kvantitu práce nežli byla ona, kterou se lid

v dob jmenovaných výzkum zanášel.

(Pokraování.)



ROZHLEDY,

VEEJNÉ HOSPODÁSTVÍ.
Rozpoet íšský na rok 1912, — Drahotní >akce« — Zvýšené tarify.

Rozpoet íšský na rok 1912, který byl vládou pedložen parlamentu,

pišel dív, — což u nás není nic divného, — než byl parlamentem vy-

ízen rozpoet starý. O rozpoet celkový íše jest, jak se zdá, v kruzích

našich politik zájem již docela nepatrný. Každý z poslanc prohlíží

ty tlusté tiskopisy asi jen na tch místech, kde by mohly být položky sub-

venní jeho okresu. Celek zstává netknut. A pece, když se dostaví rzné
dsledky takového rozpotu, jako šroubování daní a poplatk, skutené

šikanování lidí, nestaí jezdit poslanci na protestní schze. Rozpoet na

rolí 191 2 blíží se v cifrách výdajových a píjmových tém tem miliardám

korun. Schází do nich jen 84 mil. K, Finanní ministr vypoetl pebytek,

Xc znaný. Jen 305.081 K, Fakticky je nikoli pebytek, nýbrž deficit,

ponvadž položka na spolené vydání íše jest táž, jako v roce 191 1, a
bude musit na spolené vydání Rakousko platit r. 1912 aspo o 4 mil. K
více, než r. 1901. Mimo to jsou položky rozpotové, které se vztahují

na píjmy z daní, cel, poplatk a píjm železniních, píliš optimistické.

Xedá se pece myslit, že pi panujících drahotních pomrech a to po-

mrech tak zostených mohly vynésti dan o tolik million korun více

než v r, 191 1. Pi tom se myslí na nové dan. Úprava osobní dan z píjm,
da totalisator, reforma dan inžovní, dan výdlkové a ddické. No-
vými danmi má být sehnán obnos, který potebuje stát na úpravu plat
státního úednictva. Rozpoet 1912 obsahuje na úednické gáže celkem
položku 700,000.000 K. Tato položka bude úpravou plat zvýšena. Zdá
se, že v rakouském rozpotu nebude poznenáhla vbec místa na jiné vci,
než položky na vojsko, úroky z dluh a úednické gáže. Reforma osobní

dan z píjm postihne nejvtší mrou dchody stední. Velké dchody
tžko se dají zdaovat píliš vysoko, ponvadž by kapitály movité mohly
odplynout do ciziny, a vtší rentovníci by se mohli vysthovat. Ped touto

možností musí finanní správa kapitulovat. Ale íšským rozpotem nejsou
passiva veejných budget ani z daleka vyerpána. Zbývají ješt polo-

bankrotní budgety zemí a komun nižšího ádu. Na obzoru jsou nová vy-
dání (sociální pojištní a snad úbytek z celních píjm po roce 1915).

* *

Drahotní akce státu uvízne, jak se zdá, na suchu. Dalekosáhlé návrhy
sociálních demokrat, které by byly skuten jediné s to pinésti do
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trhových pomr nové proudy, nemají vyhlídky na provedení. Vláda z-
stane pi slovech a rekriminacích minulosti, agrárníci pi svalování viny

drahoty na obchodnictvo a to zase pi svalování viny na agrárníky. Konec

konc uplyne rok a mezi tím se leccos zmní, snad také ceny aspo n-
kterých potravin. Mezi tím budou pracovat msta. Ovšem svým zpsobem.

Nakupovat bram1x)ry za 8—lo K metr. cent a prodávat je, dokud bude

pro n odbratel. Nakupovat zelí a zeleninu, dokud nevyroste nová. Víc

než všecky tyto »akce« by vydalo, kdyby správa rakouských státních drah

osvdila aspo ásten dobrou vli, zacházet s potravinami jako s drahou

mastí. Není dne, aby do vtšího msta jako je Praha nedošly zkažené

zásilky potravin. S živým dobytkem zachází se na drahách skuten ne-

lidsky a není divu, že se ve vagónech najde asto njaká zdechlina. Trans-

porty, které mají dojít do Prahy za 48 hodin, docházejí za 96 hodin, po

stanicích se válejí vagóny zkaženého zelí atd. To jsou denní obrázky z naší

dopravy potravin, nemluv ani o tom, že lokální doprava na etných tratích

jest tak bídná, že znemožuje rozšíení obvodu pro nákup mléka a pod.
* * *

Jednou z položek, kterou chce vláda hradit zvýšené platy úednictva

a železniních zízenc, má být zvýšený výnos drah. Správa státních drah

rozešila problém pímo šalamounsky. Hodlá zvýšit tarify pro ony prmy-
slové výrobky, které jsou zkartelovány. Tento nápad mohl se skuten
zrodit jen v dob, kdy se musí brát, a je to kde chce. Co znamená zvý-

šení tarif na cukr, petrolej, cement, lih? Tarify mají být zvýšeny jen

pro zásilky do tuzemska a nemají se dotknout tarif exportních. Ponesou

zvýšené tarify skuten skartelované prmysly? Zdá se, že moudrá hlava,

která na tento nápad pišla, skuten s tím poítala, že zvýšení pjde
na úet kartelních zisk. Ve skutenosti vc dopadne asi jinak. Zvýšené

dopravní náklady pipadnou na úet konsumenta, ponvadž jmenované
zkartelované obory bez toho poítají cenu loco továrna. Pak ovšem ne-

znamená zvýšení tarif nic jiného, než obtížení konsumenta a pokud do-

pravné za tyto pedmty bude vyšší, než u jiných stejn dležitých ped-
mt, bude zvýšení sazeb dopravních rovno zvýšení spotební dan, pokud
se z uvedených pedmtít platí. Není tomu dávno, co se poslanecká sn-
movna bouila proto, že vláda nechtla vydatn snížit cukerní da. A od
té doby byl novou úpravou tarif fakticky státní píjem z cukru zvýšen už

jednou od 1. ledna 1910 a nyní po dvou letech má být zvýšen podruhé.

A mimo cukr je tu ješt lih a petrolej.

VÉCI SOCIÁLNÍ.
Hnuti proti drahot jinde a u nás. — Debata a atentát v parlament. —
Sociálndemokratický návrh. - Požadavky státních a železniních zízenc-
— Pedloha zákona o sociálním pojištni znovu podána. — Sociální pojištní

v Anglii. — Sjezd pro ochranu mateství v Drážanech.

Drahota a zjevy ji provázející byla v loském roníku
nkolikráte thematem, o nmž v tchto místech bylo referováno. Neni
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vinou referentovou, musí-li se k tomuto nepíjemnému thematu znovu a

znovu vracet, zvlášt dje-li se tak za okolností tak mimoádných, jaké

firávé máme, stojí-li celá stední Evropa v boji s píšerou hladu.

Na íšskonmeckém sjezdu strany sociáln demo-
kratické referoval o hrozícím hladu d r. S ií d e k u m. Zdraví národa

je v sázce, volal, 99 procent obyvatelstva trpí touto vyhladovovací poli-

tikou, která uzavíráním hranic ped potravinami zahraniního pvodu,

zdaováním potravin a spekulacemi potravinami vraždí dti ve velko-

mstech a prmyslových stediscích, oslabuje pracovní sílu dlník a

revolucionisuje mysli. Kolem Nmecka však to již bouí. Ve Francii,
Belgii a Rakousku procházejí hladovjící lidé ulicemi a bouliv
protestují proti stálému zvyšování cen veškerých poteb životních. V Haut-

montu donucují konsumenti násilím venkovany, aby snížili ceny, v Douai

prosazuji ženy nižší ceny peiva, v St. Quentinu pustoší lid krámy peka
a ezník, v Roubaix a Charleville staví barikády, za nimiž se brání úto-

ícímu vojsku. Ve Španlsku nabývá protidrahotní hnutí revoluního

rázu. prmyslová místa Bilbao, San Sebastian ovládána jsou vzbouenci,

Carcagente a Alcira prohlašují komunu, všeobecný svaz dlnický vyhla-

šuje generální stávku v celém Španlsku a vláda odpovídá

suspendováním ústavních záruk pro obvod celého Španlska.

V Rakousku neve lidem v žilách temperamentní krev románská,

a pies to žene hlad davy do ulic. Ze Štpánova oznamuje »Hlas Lidu«,

že 4. záí poražena tam tuberkulosní kráva. Zvroléka naídil, aby kráva

byla spálena, ale pes noc, nežli bylo možno krávu odvézti, zstal z ní

pouliý hbet, ostatní ásti lidé v noci odnesli a sndli. Takové zjevy ne-

byly ojedinlé. Nebylo teba žádné zvláštní agitace, nebylo teba uvádt
v innost agitaní aparát dlnické strany, nebylo teba »pobuování«, aby

protestní schze a tábory po celém Rakousku ernaly se tisíci úastník,
kteí bouliv aplaudovali vývody referent. Úkolem eník tentokráte

nebylo vnášet nadšení do dav, nýbrž naopak zabraovat, aby rozhoení
lidu nestrhalo hrází a nenastoupilo nebezpených cest. Vláda nevidla
v protestním hnutí, bohužel, nic jiného, nežli njakou agitaci sociáln

demokratickou a domnívala se, že postaí úpln prohlásiti ústy svého ped-
sedy, že každé vyboení bude násiln potlaeno.

A brzy dokázala, že v tomto smru dovede dostát slovu. V nedli

17. záí konány protestní tábory po všech velkých mstech v Rakousku,
které již neskonily klidn. Ve Vídni došlo ke krvavým sráž-
kám lidu s policií a vojskem, ke srážkám ve Vídni neznámým

;

okolí radnice demolováno, v Ottakringu stavny barikády, jeden mrtvý
a množství tžce ranných, z nichž pozdji ti zemeli, skropili svou krví

dlažbu vídeských ulic. Vyhrožování výmineným stavem nad Vídní a vy-

znamenání policejních úedník byly bezprostední odpovdí vlády. Ale
hnutí proti drahot tím neutlumeno. nebo olovem se hladoví nenas)'tili.

A tak vláda snižuje sazby pro dopravu dobytka, potra-
vin a pícnin na státních drahách o 50 procent, vymáhá
podobnou slevu také u soukromých drah a navazuje s uherskou vládou
vyjednávání o zvýšení kontingentu srbského do-
bytka. Než opatení tato jsou tém ilusorní. Dopravní poplatky jsou

NAiE DOBA. R. XIX., t. 1. ion. 20. íjna 4
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v pomru k cen -dopravovaných potravin tak nepatrné, že padesáti-

procentní sníženi jich nemže miti na prodejní cenu jednotky tém
žádného vlivu, a jak správn poukázala mstská rada pražská shodn

s tarifními thearetiky, plyne zisk ze snížení dopravy a snížených poplatk

jatených jedin do kapes dobytká a ezník.^

Úinky tchto opatení vládních nebyly nijak patrný, naopak ceny

stoupaly neustále, takže v textilním kraji severovýchodních Cech, na

Královédvorsku a Náchod sku došlo ke srážkám mst-
ských konsument s venkovskými prodavai na trhu,

když konsumenti žádali, aby venkované neprodávali proti ustanovením

tržního rádu pruským pekupníkm. Ve Zbeníku bylo 7 selských used-

lostí pepadeno, vrata vyvrácena, okna vytluena, rámy vytrhány. I jinde

došlo k násilnostem, takže místodržitelství, pes to, že násilnost;

krut stíhalo, rozeslalo podízeným politickým úadir
výnos, jímž ukládá jim za povinnost initi opatení ke zmír-

nní drahoty, a podává nkteré informace.

»Jako nejdležitjší z tch opatení budiž uvedeno, že politický zem-

ský úad naídí dle § 51. živn. rádu stanovení maximálního tarifu prc

drobný prodej zboží, které náleží k nejnezbytnjším pedmtm denní

spoteby.« Okresním politickým úadm se ukládá, aby po náležitém še-

tení podaly píslušné návrhy. Dalším opatením je naízení, »aby ze-

teln byly vyznaeny v drobném obchod ceny zboží, které náleží k nej-

nutnjším pedmtm denní spoteby*. Dále dány pokyny k potírání by-í

tové nouze, organisování obesílání trhíi, snížení tržních a jateních po-

platk, obstarávání nákupu ve velkém obcemi, zizování lidových kuchy:

a polévkových ústav. 1

K ešení otázky drahoty sešla se snmovna již 5. íjna, díve

nežli pvodn bylo projektováno, a drahotní debata dána jako první bo(j

na denní poádek. Je prirozeno, že již první eník Dr. A d 1 e r pipo-

menul krev, prolitou 17. záí, a protestoval proti drakonickým trestm

jimiž úastníci bouí jsou stíháni. Rozhoená slova tribuna lidu jsot

náhle pehlušena tesknutím revolverové rány, po níž následuj:

ješt další tyi. Výstely platí ministru spravedlnosti dru Hochen-

burgrovi. Ptadvacetiletý dalmatský dlník Nguš Vavrák chce bý

mstitelem hladovícího lidu, jehož zájmy svým nerozvážným inem tžct

poškodí. Dr. Adler vystihuje ihned nebezpeí, a pedem odmítá zodpovd-
nost za šílený tento skutek. » Sociální demokraité vdí, že tohoto šílenstv

bude proti nim využitkováno, že z tchto revolverových výstel bude vy

tloukán kapitál proti stran, že bude pomýšleno na to, aby vytloukán by

kapitál proti massám a proti millionm nešastných. Agitujte si z mini-

» Engelhard vyslovil to již roku 1879 v >Oesterreichische Eisenbahn!
Zeitungc : >Auch ist es fraglich, ob die Tarifermássigung, fiir welche mai
agitiert, schliesslich dem Kleinconsumenten zugute kommt .... Es ist d^run
erklárlich, dass die Bahnverwaltungen gegen Tarifermassigungen etwas zu
geknopft sind, weil ein grosser Teil der gewáhrten Tarifermassigungen doclj

nur wieder in die Sácke derer fliessen wtirde, die iiber die »Tyrannei de
Bahnen«, ílber das »Transportmonopo1« ein lautes Geschrei erhebcn, keines
falls aber gewillt sind, von dem friiheren Gestehungspreise ihrer Artikej

etwas abzuiassen.«



sterské lavice, postavte se v elo této demagogie, my se vám nebojíme!*

A agitace skuten ihned zahájena. Byl to sám pedseda mini-
'^ t (í r s t v a, jenž po dru Adlei-ovi ujal se slova, ale ne, aby mluvil o dra-

'

;)té, ale aby využil této chvíle na obranu vlády proti pedneseným výtkám,

rjbo »jsou ješt vyšší statky ve stát, než ony, o kterých mluvil dr. Adler«.

e divu, dochází-li ke zloinm, když dr. Adler vera ve Favoritech pro-

.sl prý na schzi tato slova: »vidíme, jak tisícm a statisícm lidi hrozí

nebezpeí, že ocitnou se prost v zoufalství, jak sta a tisíce lidí poíná

klásti si otázku: Jakou cenu má pro nás život? Než vyhladovíme, než

pojdeme, pomstíme se alespo na svém nepíteli.« Zde skonil sv. pán

Gautsch Adlerv citát; pokraování jeho musil pednésti sociální de-

mokrat Daszynski: »Nesdílím tyto pocity, a vy nemli byste je rovnž
sdíleti . . . Nebo rozum musí vám íci, že po každém dni výbuchu násle-

duje další den, a že takovými výbuchy se nieho nezíská, a že nkdy po-

ztude se dosti síly a pohotovosti a pedevším výchovy, jíž jest nám co

nejvíce teba.« Excellence, jak se jmenuje takové jednání?

V téže schzi podali sociální demokraté i ostatní strany návrhy
proti drahot. Obsáhlý návrh sociálních demokrat skládá se ze tí

ástí. První ást obsahuje opatení proti drahot životních poteb. V první

ad žádá pechodní zrušení cel na potraviny, dále organisování nákupu
potravin prostednictvím vojenských intendantur, bezplatnou dopravu pro

potraviny, kontrolu mléka, dovoz argentinského masa, dovoz živého do-

bytka z Ruska, Rumunska a Srbska, zrušení dan z masa na venkov a na

potravní áe, dovoz cukerínu, snížení dan z cukru, dozor na kartely,

zrušení blankotermínového obchodu obilím v Uhrách, používání § 51. ž. .,

neprodlužování mostného v Praze, dotování bytového fondu, provádní
vodních staveb, zákaz práce pes as, pojištní proti nezamstnanosti,

úpravu plat nižších kategorií státních zízenc, hlavn železniních.

Druhá ást navrhuje opatení na zamezení podobné drahoty v bu-

doucnosti, ást tetí žádá podporu konsumních družstev státem, zmnu
dínové soustavy a omezení zbrojení. Návrh tento, obsahující cenné pod-

nty, nemá nejmenší nadje na pijetí ve snmovn, kde lenové mšan-
ských stran jsou voláni k solidarit proti sociální demokracii.

*

Požadavky státních a železniních zízenc po
úprav plat íi, pimené pomrm, vláda s poátku biriskn odmí-
tala. Když pak mezi železniními zízenci poaly proskakovati povsti
o pasivní resistenci, odpovdla vláda poloúedn, že by podobný
pokus zmaila vojenskými opateními. Když však veškery železniní or-

í^anisace bez rozdílu stranické píslušnosti a veškery kategorie státních

zízenc zárove se ozvaly, vidla vláda, že stojí ped elementárním hnu-
tim, jež nelze zdolat, a slíbila úpravu plat nejnižších kategorií, zvýšení

píbyteného a služebního pídavku a zvýšení mzdy dlmictva. Železniní
zízenci na to dali vlád nepekroitelnou lhtu do 15. íjna, do které

by služební výkon bude provádn obvyklým zpsobem.
6. íjna vláda skuten podala pedlohu zákona, jímž zvyšují se ak-

tivní pídavky státních a železniních zízenc. Zvýšení toto iní u úed-
'k v VI. hodnostní tíd 10 procent, v VIT. 15 procent, v VIII. a IX.

É
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20 procent, v X. 25 procent, v XI. 30 procent, u podúedník a sluh

15 procent. Náklady této úpravy budou kryty jednak zvýšeným výnoseni

státních drah, jednak zvýšenými píjmy daovými, hlavn z vyšší osobní

dan.
*

V zasedání íšské rady 6. íjna byla opt podána pedloha soci-

álního pojištní ve znní pijatém podvýborem pedešlé sn-

movny. Jak jsme již pedem oznámili, není v ní již obsaženo ustanovení

o 90 K píspvku státním, nýbrž je nahrazeno ustanovením novým; stát

pispívá desetinásobným roním pojistným píspvkem pojištncovým,

nejvýše však 90 K.
*

Kdežto touto pedlohou má býti samospráva pojišování co nejvíce

omezena, pedkládá v Anglii Lloyd George pedlohu so-

ciálního pojištní s nejširší samosprávou, pedlohu, j íž

co do šíe není žádné rovné, a jíž podle »Neue Zeit« mají býti vyddní

teprve pojati do národa. Do povinného nemocenského a invalidního

pojištní jsou pojaty všechny za mzdu pracující osoby mladší 65 let

s píjmy nižšími než 160 liber sterlink. Pojištnec platí týdn 4 pence,

zamstnavatel 3 pence, a stát pispívá 2 pencemi. Povinnosti len jsou

stejné, nároky však nikoli.

lenové pojistných spolk Friendly Society mají vedle lékaské po-

moci po 13 týdn podporu 10 šilink, po dalších 13 týdn 5 šilink, svo-

bodní do 21 let stále jen 5 šilink, naež dostávají invalidní rentu 5 ši-

link týdn, resp. 4 šilinky. V 70 letech dostanou pak starobní rentu. Šesti-

nedlky dostanou 30 šilink v naturaliích. Osoby, které nepíslušejí žád-

nému pojistnému spolku, jsou pojištny u poštovní pojišovny. Akoli

platí stejn jako ostatní, prodlávají dvojnásobnou karenní dobu, a mají

na penžitou podporu jen potud nárok, pebude-li z jejich píspvk nco
po uhrazení léebných výloh. Tito pojištnci nepožívají žádné samosprávy,

kdežto lenové volných pojistných spolk mají naprostou samosprávu. Za-

mstnavatelé jsou ze správy úpln vyloueni, jediným kontrolním orgá-

nem je íšský pojistný ústav. Správu poštovních pojišoven obstarávají

zdravotní výbory, jimž písluší i dohled na sanatoria a zdravotní pomry
jejich obvodu. Shledají-li abnormáln vysoký poet onemocnní, z nhož
lze soudit na abnormáln nepíznivé pomry zdravotní, mohou žádati od

vlády podpory. Shledá-li se, že nepíznivý zdravotní stav zavinil podni-

katel, nebo majitel domu, nebo dodavatel vody, jsou tito vinníci povinni

náhradou zvýšeného vydání a nápravou. leny tchto výbor vysílá stej-

ným potem místní správní korporace, pojistné spolky, eventuální jednota

poštovních pojištnc a pojistný úad. Kde nelze docílit shody, vysílá

leny pojistný úad. Cizinci jsou ve znané nevýhod, neujedná-H jejich

stát vzájemnostní smlouvu s Anglií.

Tuto širokou samosprávu pojistných spolk vykládá »Neue Zeit« po-

drobn tím, že celé TÍsiko nesou dlníci. Nemže-li spolek povinnostem

vi lenm dostát, nikdo mu nepomíiže, a sanace provede se na útraty

len, podobn jako pi bratrských pokladnách, nebo není stanovena mi-

nimální hranice podpor spolk pasivních. Nejbídnjší z dlník, nemocní,
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sešlí, jež žádný pojistný spolek nepijme za leny, ponesou pak bemena

pojistná, kdežto výhody budou mít dlníci, kteí se o svoje pojištní již

dnes sami postarali bez státní pomoci.

Do povinného pojištní proti nezamstnanosti jsou

pojati mužští dlníci živností stavebních, konstruktivních, stavby lodí,

stroj, incl. zbraní a voz. Týdenní píspvek dlníkv i zamstnavatelv

obnáší po 2 a pl pencích. Po uplynutí 26 platebních týdn nabývá dlník

nároku na podix>ru v obnosu 6. resp. 7 šilink týdn pro nejvýše 15 týdn

ron, po pípad ptinu píspvkových týdn. Pi stávkách a výlukách

se podpora neplatí. Správu »fond nezamstnaných* vedou bursy práce,

u nichž se nezamstnaný denn musí hlásit. Odborové organisace, které

samy vyplácejí podpory v nezamstnanosti, mohou s povolením minister-

stva financí vést tuto agendu pro svoje leny samy. Ministerstvo mže
spolkm, jež vyplácejí svým lenm podpoiry, i nepodléhájí- li tito lenové

pojistné povinnosti, nahraditi až jednu šestinu podpor.

Dlník, jenž platil píspvky po 500 týdn, mže v 60. roce svého

stáí, je-li neschopen práce i v 55., dostati všechny svoje píspvky po

srážce podpor, jež obdržel, se- 2 a plprocentním zúroením zpt bu na-

jednou nebo jako roní rentu.

Odborové organisace usnesly se již na sjezdu 20. a 21. ervna, že bu-

dou pojištní svých len spravovati samy. Ale vzniká jim z toho nebez-

pená povinnost, že jmním, ureným pro podpory, nebudou moci v pí-

padu poteby voln disponovati, jako až dosud.
*

U píležitosti hygienické výstavy konal se v Drážanech sjezd pro
ochranu mateství, z nhož vyšly cenné podnty. Dr. David
žádal ochranu thotných žen a šestinedlek pro udržení zdraví rasy. Po-

ukazy na pirozený výbr jsou zde naprosto nepípadný, mebo pojem ho-

spodásky slabých nekryje se s pojmem slabých ve smru rasové hygieny.

Vedle pojištní matek žádala Lišnvská dtské renty, jež by se vy-

plácela rodinám s píjmem pod 5000 marek, poínaje tetím díttem. Vy-

cházeje ze zásady, že mateství je pro národohospoáství nejcennjším

a také nejvlastnjším pracovním výkonem ženy, žádá pastor K i e s s-

1 i n g státní péi o nemanželské matky a dti, aby nemanželské mateství

pestalo být národnímu hospodáství bemenem méncennými jedinci, již

z nho pocházejí. Zásadou musí tu býti ne boj proti nemanželskému ma-

teství, nýbrž pekonání zvláštních nevýhod, jež jsou s ním spojeny. /?.

ŠKOLA.
Otázka úpravy uitelských plat v echách ve stadiu projednáváni. — Návih
zemského výboru, jeho pednosti i vady. — Návrh ústední rady uitelské.

Otázka úpravy uitelských plat v Cechách, stále otevená a stále

palivá, dostala se k optnému projednávání na zemském snmu. Nmecké
uitelstvo pod vedením obratného poslance Leglera, který je souasn pí-
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sedícím zemského výboru, lenem zemské školní rady a pedsedou svazu

nmeckých poslanc na zemském snmu, dobylo znaného stavovského

úspchu již tím, že Nmci otázku úpravy uitelských plat vyjmuli z akt

obstrukních a svolili k projednání a odhlasování zákon o tech perma-

nentních komisích, a to národn-politické, školské, k výhradnímu projed-

návání návrhu zákona o uitelských platech, a finanní, jejímž hlavním

úkolem bude projedinání návrhu zákona o úhrad se zvýšením plat spo-

jené.

Osud úpravy, která se dostala takto do stadia projednávání, je dosud

velmi nejistý a záviseti bude do jisté míry na výsledcích jednání v komisi

národn-politické. od nichž Nmci oekávají splnní svých politických

požadavkíí.

Zajímavé jsou události, které pedcházely nynjším jednáním o úprav
uitelských plat, a o nichž se dovídáme jednak ze zprávy zemského vý-

boru o platech a ješt více z t. zv. »Motiv ku zpráv zemského výboru

v píin úpravy služebních požitk uitelstva škol obecných a mšan-
ských*. Ob tyto tištné publikace jsou velmi podrobné a obšírné. První

byla tena v plenární schzi dne 23. záí, druhá byla všem poslancm

rozdána ad informandum.

Uitelstvo, toucí uvedené publikace, neubrání se jistému pocitu obo-

jakosti a tím i neupímnosti, s jakou ke spravedlivým jeho požadavkm
se chovají initelé, v jichž rukou spoívá osud jeho hmotného zabezpeení.

Obojakost a neupímnost ta karakterisuje jak ministerstvo vyuo-
vání, tak zemský výbor království eského. Ministerstvo vyuování toli-

krát ujistilo uitelské deputace o oprávnnosti požadavku úpravy plat dle

norem státního úednictva posledních ty tíd dietních. Mlo by býti

vlastn pro nejvyšší školský úad íšský lichotivým, když by nkterá zem
upravila uitelstvu platy tak, jak je upravuje stát svým úedníkm se

stedoškolským vzdláním. Zatím však stát osvojuje si právo dávati ze-

mím píkaz, do jaké míry mají jíti s úpravou plat uitelstva národních

škol, na nž ani haléem ze svých prostedk nepispívá. Stalo se již, že

nepedložil k nejvyšší sankci zákon o uitelských platech, pijatý na zem-
' ském snme bukovinském, zpracovaný dle tíd úednických, a to z té pí-

iny, že by bukovinská úprava mohla se státi nebezpeným ( !) praeju-

dikem pro ostatní zem korunní.

Je to zjev specificky rakouský, brání-li vláda, aby zem neupravovala

hmotné pomry jednotlivých spoleenských stav dle normy, podle které

sama upravuje pomry svého úednictva. Pokládá snad tuto normu pro

jiné stavy za nespravedlivou?

A co se stalo ped nkolika lety v Bukovin, stalo se nyní také v e-
chách, s tím rozdílem pouze, že v Bukovin nebyl pedložen k sankci zákon

o úprav uitelských plat dle norem státních úedník, a v echách se

již ped úpravou zemský výbor vybízí, aby návrh o platech dle norem
uvedených nepracoval. Ministerstvo vyuování pípisem zemskému vý-

boru z 21. srpna 19TI . 27.90T »vyslovilo pání, aby úprava
plat uitelských pro království eské zamýšlená
nepekroila meze, v jakých pohybuje se nejnovjší
úprava plat v jiných korunních zemích, ponvadž
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by jinak mohlo nastati závodní mezi jednotlivými
korunními zemmi ohledn úpravy plat uitel-
ský c h«.

fe-li chování vlády, resp. ministerstva vyuování, k požadavkm ui-

telským neupímné a obojaké, je neupímným a obojakým také chování zem-

i ského výboru. Orgán tento, v nmž se stal ídícím duchem ve vcech škol-

ských z dopuštní svobodomyslných eských poslanc prelát dr. Burian,

uznává na jednom míst v »Motivech« »zásadn, že by bylo spravedlivo,

by požitky uitelstva rovnaly se služebním požitkm úedník tchto ty
hodnostních tíd. a to proto, ponvadž pro úedníky tchto ty hodnost-

ních tíd žádá se stejná kvalifikace, maturita na ústavu stedním a jedna

nebo dv praktické zkoušky, z nichž druhá pedepsána jest pro postup

do tídy VIII. « To je jaksi theoretické uznání uitelských požadavk.

Prakticky zemský výbor vychází vstíc uvedenému ministerskému

pání s radostným zajisté pesvdením, že »království eské nestojí co do

finanní síly na prvním míst (nýbrž Dolní Rakousy), a i prostedky

zemské království eského k úelm autonomní správy urené jsou po-

mrn daleko skrovnjší, než v mnohých jiných zemích, — a proto nevy-

pracoval zemský výbor samozejm návrh takový, kterým by úprava

hmotných pomr v království eském stavna byla na první místo oproti

ostatním korunním zemím«.

Uitelský tisk táže se proto vším právem: »Stalo se již také, aby mi-

nisterstvo osvty projevilo pání, aby na píklad úprava plat zemských

úedník, na niž haléem nepispívá, nepekroila meze úpravy v ostat-

ních korunních zemích obvyklé? A stalo se, že by zemský výbor vyšel to-

muto pání vládnímu s takovou blahovlí vstíc, jakou projevil, jednalo-li

se o požadavky uitelské, které uznává na jiném míst za oprávnné ?«

Stát je pesvden, že ani nynjší úprava plat státního úednictva sou-

asným drahotním pomrm nestaí a podává íšské rad pedlohu na

zvýšení aktivních pídavk úednických v VI.—XI. tíd o 15—30 pro-

cent, kterážto úprava vyžádá si nákladu 20millionového. A pi tom zem-
skémii výboru ukládá, aby neupravil uitelské platy ani do míry nynjších
plat státního úednictva, které uznává za nedostatené. Uitelstvo v e-
chách mže si pi tomto obojakém chování ministerstva i zemského vý-

boru citovati básníkova slova : »Nevme nikomu na svt širém, nemáme
jednoho pítele tam.«

Zemský výbor tedy, íd se páním ministerstva vyuování, nevzal
za základ úpravy tídy úednické, dle nichž by služné uitele po ticeti-

leté služb od zkoušky zpsobilosti, t. j. po služební dob 33leté, dostoupilo
na obecných školách nejvyššího stupn platu tídy IX. (3600 K) a na
školách mšanských po téže dob služební nejvyššího stupn t. VUT,
(4800 K) a i)roto navrhl úpravu, která by zavedla pro uitelstvo v král.

eském »nej vy ššíslužebnípožitkyonco nižší než u úed-
ník státních IX. resp. VUT. hodnostní tídy a než v jiných zemích ko-
runních po tomto vzoru pro uitelstvo v jistých hlavních místech se po-
skytuj i.

«

Návrhy zemského výboru jsou po nkterých stránkách jistým zlepše-
ním proti stavu dosavadnímu. Bylo by nemístným to upírati. Zvyšuje se



v pední ad rcmuncrace zatímních uitel po zkoušce dosplosti (matu-

rit z pcdagogií) z 900 na 1000 K ron. V tomto ohledu je uitelství

proti jiným stavm ve výhod. Kdežto u státních úedník je zavedena

v prvních letech bezplatná nebo chatrn honorovaná doba praktikantská,

uitel po absolvování pedagogia doS'tává ihned remuneraci a to pomrn
slušnou. Ovšem, dostane-li hned místo, což je nyní v dob tuhého úspor-

ného systému školského, kdy nové poboky, tídy a školy se nezizují,

vcí velmi vzácnou. Dnes jsou uitelské osoby, které i 3 roky vypomá-

hají a bývají i po této dob pro nedostatek míst propouštny a jsou bez

chleba.

Jinou výhodou návrhu zemského výboru je zavedení 9 trienálek místo

dosavadních 5 kvinkvenálek po 200 K pro definitivní osoby uitelské

po zkoušce uitelské zpsobilosti. Mimo to zavádí se ve form desáté

trienálky pídavek 200 K pro osoby, které se nestaly správci škol. Na
školách mšanských návrh zavádí analogicky 8 trienálek po 200 K a 2

kvinkvenálky po 400 K. 'lim zvyšuje se nejvyšší dosažitelné služné pro

uitele škol obecných z 2800 na 3400 K, pro uitele škol mšanských
z 3500 na 4400 K.

Zavedením aktivních pídavk také pro obce s mén než 8000 oby-

vateli vychází se vstíc spravedlivému požadavku velké vtšiny ven-

kovského uitelstva. Návrh roztiuje obce pro vymování aktivních

pídavk do pti místních tíd. V V. tíd (do 1000 obyv.) zavádí v prvním

desítiletí od zkoušky zpsobilosti aktivní pídarvek 180 K, ve druhém
desítiletí 240, ve tetím a dalším 240 K, ve IV. tíd (do 15.000 obyv.)

270, 360 a 450 K, ve III. t. (do 50.000 obyv.) 350, 480 a 600 K, ve

.II. t. (nad 50.000 obyv.) 420, 550 a 700 K a v I. t. (v Praze)

500, 650 a 800 K, na mšanských školách iní pídavek tento ve tetím
služebním období dle místních tíd 350, 520, 690, 830 a 950 K.

Jinou výhodou návrhu je zapoítávání ásti aktivního pídavku
a to na obecných školách do 10 let 240, do 20 let 320, pes 20 let 400 K,
na mšanských 320. 400 a 480 K do pense. kterážto výhoda platí však

jen pro uitele, nikoli také. jak by bylo spravedlívo, pro pozstalé. Další

výhodou je zaix)ítávání služební doby ztrávené ped zkouškou zpso-
bilosti do pense. Títn celková, do pense vpoítatelná služební doba sni-

žuje se z dosavadních 42—43 let na 40 let. Služební doba snižuje sd

ze 40 na 35 let, ale jenom u vku 60 let jako u katechet. Z drobnjších
výhod uvésti teba ješt zvýšení funkního pídavku uitel spojených
škol obecných s mšanskými více než o 6 definitivních tídách na 700 K<
Zatímním uitelm mš. škol bez odborné zkoušky piznává návrh pí-
davek 200 K, def. uitelm ob. škol s odbornou zkouškou, ustanovenýnl
zatímn na školách mšanských, v prvních 6 letech 600 K, pak 400 K dO
pense vpoítatelných. Píbytené íd. uitel v V.

—

II. t. zvyšuje se

o 100—150 K, editelv o 150—290 K. Pozstalým po katechetech pi-
znává se j>ohební kvartál.

Návrh zemského výboru má však povážlivé stinné stránky. Snižuje
základní služné uitelstva obecných škol ze 1600 K na 1400 K a staví

tak uitelstvo základním platem do kategorie státních sluh. Snižuje dále
prvních šest trienálek na školách mšanských. Snižuje také aktivní pí-



(lávky na obecných školách ve 11. I. v prvním desítiletí skžby o 60,

v I. t. v téže doli o 140, na mš. školách v II. t. o 50, v 1. o 150 K.

Peiisijní píspvek uitelstva do pense, který inil dosud v prvním roce

10 a v dalších 3 procenta, zvyšuje na 20 a 4 procenta. Nehumánné ne-

vpoítává do pense pro pozstalé nic z aktivních pídavk a neupra-

vuje nynjší nedostatené výslužné. Uitelkám piznává sice rovný plat

s uiteli, neruší však jejich celibát a odpírá jim na dále nejpirozenjší

lidské právo na mateství.

Pravou boui odporu vyvolává návrh zemského výboru tím, že pe-

vádí na obce IV. tídy tetinu, na obce 11. a III. t. celou ix)lovinu aktiv-

ních pídavk. A má k tomu tyto zajímavé motivy: »Budou-li nyní školní

obce nuceny aspo ásten pispívati na platy uitelské, budou samy

nuceny vykonávati stízlivjší kritiku požadavk uitelstva a fun v zájmu

spravedlnosti bude uinn konec zdání, jako by veškeí initelé veejní

oprávnnost požadavk tch ve všech smrech uznávali, jediný zemský

výÍMDr však se stavl požadavkm uitelstva na odpor. « Kdo zná pomry

velké vtšiny našich obcí, zvlášt menších, kde je namnoze tak živelný

od])or ke každému zvýšení vcného nákladu na školství, kde se odpírá

svolení k rozšíení školy o jedinou polx)ku, kde veškeré úsilí školních úad
o to, aby nedostatené školní budovy byly nahrazovány novými a úelnjšími,

je namnoze marné, nemže nevidti v citované vt »Motiv zemsk. výboru«

jistou dávku zlomyslnosti. Nebo, co je tendencí zemského výboru, kterou

z citátu vyciujeme? Nic jiného než snaha sesílit odpor obcí ke zvyšování

nynjších vcných náklad na školství, odporem k zavádným obecním

píspvkm na náklad osobní. Návrh zemsk. výboru na ástené peve-

dení nákladu na aktivní pídavky na bedra obcí stal by se silnou brzdou

vnjšího i vnitního rozvoje národního školství a proto zvedá se proti

nmu silný odpor i mezi leny školské komise.

Návrh zem. výboru vyznauje se ve mnohém smru nejasnou a ne-

pesnou stylisací, svdící o tom, že autor jeho není školským odborníkem.

To je novým dokladem pro požadavek, aby do úad školských byli povo-

láváni odborní a praktití znalci školští a ne všude privilegovaní právníci.

Náklad spojený s úpravou dle návrhu zemského výboru vypoítává

se na 15 milion korun. Rozdlíme íslo toto okrouhlým potem asi

20 tisíc osob uitelských v Cechách, dostaneme 750 K prmrného pí-

davku roního na jednotlivou uitelskou osobu. Uvážíme-li, že celá sta

uitelských osob v urité dob služební by nejen nic nezískala, ale na-

mnoze i znan ztrácela, musíme pijíti k závru, že výpoty zemského

výlxjru jsou nepesné, nespolehlivé, nechcenie-li již se pikloniti k projevo-

vanému pesvdení uitelských kruh, že jsou fingovány na oklamání

širší veejnosti.

eské strany politické zastoupené na zemském snmu pijaly a podaly

2^. záí za svj návrh na úpravu vypracovaný ústední radou uitelskou.

Návrh je pracován pesn dle plat státních úedník XI.—Vlil. hodnostní

tídy. Stanoví pro zatímní uitele se zkouškou dosplosti 1200 K remune-
race, uitele se zkouškou zpsobilosti zaazuje do XI., po 6. roce od této

zkoušky do X., po 14. roce do IX. tídy, uitele mš. škol do 6. roku od
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zkoušky zpsobilosti pro školy obecné do X.. po 6. roce do IX. a po 16.

roce do YIII. tr. dietní s píslušnými stupnicemi služného. Je to návrh

prhledný, jasný, jednoduchý a doporuuje se tmito vlastnostmi školské

komisi za podklad jednání daleko lépe. než návrh zemského výboru.

LITERATURA.
Krásná:

Jií Mahen: Mefistofeles. (Slunenice, knihovna >Noviny«, roník dmhý,
svazek druhý. Nákladem Grosmana a Svobody v Praze.) — Jií Mahen:
Dv povídky. (Knihovna Pehledu revuí, svazek 14,-15. Poádá a vydává

Pemysl Plaek v Praze.) - Josef J. Svátek: Hagar našich dn. (Nakla-

datel Jos. R. Vilímek v Praze.) — Ivan Ducho: Na horké pd. (Nákla-

dem literárního fondu spolku pátel vdy a literatury eské v Plzni.) —
Karel Plpán: erné obrázky. (Nákladem knihtiskárny nár.-sociálniho

délnictva v Praze.) — Zdenk V. Muíler: Akáty. (Nákladem spisovatelo-

vým V komisi J. F. Pavelce, knihkupce v Strakonicích.)

Faustovský problém, o njž se pokusil Jií Mahen v dramatické

legend Mefistofeles, vyvrcholí ve vítzství lovka nad áblem,

když za východu slunce stoje u hbitovních vrat dospívá k poznání: »Naše

láska musí být vždy prost lidská, má-li pemoci svt . . . Život je nej-

vzácnjší ze všech div. Máme-li mu však rozumt, nesmíme do nho
s velikými slovy dvou legend. Bh i ábel sídlí v našem srdci: Nebojme

se! A nezoufejme!* Duši jeho napluje první krásné sebevdomí úžasem,

pochopením, roztoužením a sílou, celý svt za vodopád svtla ítících se

s nebe odráží se mu ve zracích a slunce tvoí gloriolu kolem hlavy

jeho, jenž jest krásný jako andl a ubohý jako žebrák: scéna prý oby-

ejná, která se však popsat nedá. Takových nevypsatelných scén jest

v básní plno, a pece na n básník vynaložil velké úsilí, v nmž démo-

nická fantastinost. pipomínající groteskní fantomy Przybyszewského,

zápolí s pessimistickou skepsí, s rozumem a rozmachem zdeptané vle,

aby lovk zoufající nad životem a upínající se jediné k lásce, dospl

k vdomí vlastní síly, nezávislé na nikom a iia niem. Velkého úkolu

odvážil se Jií Mahen. $lo umlecky o to, aby ze chvil a výjev nejtaju-

plnjších a nejmlhavjších probleskoval paprsek skuteného života, aby

ponurost záhady zjasnila se v lidskou pravdu, asi tak, jako když po

údsné noci mezi hroby temnými oblaky zachvje první vzruch vzcháze-

jícího dne. Jak však jest úkol velký, tak jest nesnadný, a nesnáz ta pro-

jevuje se pedevším formálným nepomrem básn, v níž dlouhé reflexe,

takka vdecky stízlivé, jak je známe také z »Kamarád svobody«, nebo

deklamace musí nahraditi zejmé stopy vnitního, duševního procesu,

a epícká intermezza pejímají rolí dramatického nervu. Proto konené
vítzství lovka jeví se unáhleným, vnitn málo zdvodnným, pomr
lovka k Mefistofelovi i Mefistofela k bohu trpí nejasností, pi níž me-

lancholický stesk pechází v ábelský cynismus a propast mezi smrtelnou
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sklcslosli lovka a prociliuuíin jeho síly iiicni náležit peklenuta. Ale

básníkova odvaha svdí o snaze, dáti projev vlastnímu índividuálnínni

zápasu, s kterým se chce prodírati k svtlu.

Proti této dramatické legend povídka D a e m o n i, jejíž koncepce

snadno mohla spadati mezi chvíle, kdy vznikala nejedná scéna básníkova

»Mefistofela«, obmezuje se na pi-ípad pathiplogický. Její Petr Klaudius se

svou vírou, že lovk nikdy není na svt sám, »že tu je za námi, nám

v zádech nkdo, kdo nás pozoruje, kdo s námi mluví nejtišší eí pod

sluncem, pítel i bratr, spolubojovník i vrah.«, jest šílenec, jehož otec ze-

mel sebevraždou, jehož matka nikdy nemilovala pro jeho podivínství,

ztešténost a zádumivost; svou milenku v záchvatu šílenství zabije, má
záhadnou vzpomínku na píšerné erotické intermezzo ze Singapore, pi

jehož vypravování vyrazí ze sebe skek, že není ani ženou ani mužem,

má jen jednu touhu, aby kteréhokoliv boha uvidl ped svými zraky a pak

se zabil; šílená fantasie vykouzlí mu uskutenni této touhy v kostele, za

dn kesanského smutku, kdy plátno, pikrývající hlavní oltá, se zavlní,

protrhne a on ped svými zraky vidí Afroditu, nahou a istou; vypálí

ránu pímo do jejích prsou a sob do spánku. Psychiatrický experiment,

který napíná i roziluje a hledí buditi soucit. Ten však opravdovji pro-

niká tam, kde básník z oblasti hypertrofické obrazotvornosti sestupuje na

pdu holé skutenosti, jako v historii o ubohém písai Andrýskovi v po-

vídce Opájejme se. který ve svých tyiapadesáti letech ujede s n-
kolika stovkami záložny, aby si zpíjemnil život plný bídy a ústrk; pozná

však. kdekoli se octne, nejvíce v zapadlých krmách, že je vyhaslý a ji-

ným k posmchu; po nkolika dnech se vrátí a ve svém pokoji se obsí.

V tom, jak se nenápadn analysuje duševní stav ubohého lovka, projevuje

se i tuto Mahenova schopnost ísti na dn lidského nitra ; není k tomu

vždy teba nadsmyslného aparátu.

S tajuplným pathosem biblickým Josef J. Svátek zahajuje svou

»romantickou novellu« Hagar našich dn. Cituje s pesným udáním

místa a paragraf místo z první knihy Mojžíšovy: »Našel ji pak Andl
Hospodinv u studnice vody na poušti. A ekl : Agar, dvko Sarai, odkud

jdeš a kam se bereš? I ekla: Od tváí Sarai, paní své, já utíkám. « Uvádí

kapitoly z Genesis, vypravující, jak propuštná Hagar dlouho bloudila, až

stanula v poušti Bessabé, kde její pachole s ní sténalo žízní tak, že jeho

výkiky uvádly ji v zoufalství, až Hospodin seslal andla svého na zemi . . .

A pipojuje autor vzpomínku osobní : kdysi zabloudil daleko do poušti.

a tu uzel u studnice, nad níž klonilo se nkolik palem, kleeti krásnou

ženu v erném hávu, naklánjící se nad nehybným tlem dítte; i vzpo-

mnl si v té mrtvé poušti na onu divnou ženu, která mla tolik pvab, že

mohla býti šastna, a pece mnoho vytrpla; »jako Hagar, opuštná, vy-
sílená, uštvaná, kdysi hvzda velkého svta, zapadla a jen v nkolika pá-
telských duších zanechala svtlou stopu. « A celá tato captatio benevolen-
tiae. chtj ící vsugerovati zájem o utrpení ženy. jíž pezdívali Hagar, jest

jen pro to, abychom rozvleklýni vypravováním zvdli, jak Míla, která

má již svou »minulost«, o níž se nedovídáme nic podstatného, podala ruku
doktoru ehoovi, jehož bývalý pomr k choti sestárlého profesora lékae
má ieil ?.minulost« vyvážiti, a v manželství tom nedožila se štstí. Vzá-
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jemné pátelství obou pešlo sice v opravdovou lásku, ta však u eho
brzy ustoupí smyslné žádostivostí po vnadách paní Záhorové, kterých u

štde nabízí ; nedovede se opanovati ani ve chvíli, kdy Míla sklání se n;

ložem umírajícího dcka: Míla hledajíc ho pistihne jej v jeho poko_

v nmž paní Téza zasypává uplakanou jeho tvá vášnivými polibky; b

leští nad tím zklamaná Milá skoní život ve vlnách fontány, iíermar

Conradi, kdysi z nejslibnjších talent nmecké moderny, ve svých »Br

talitáten« vylíil scénu, v níž umírající matka pistihne syna v náruí n

vštky v sousedním pokoji; scénu neobsáhlou, ale syt zachycující r;

lidské bestiálnosti, teba že v ní šlo více o projev zvíecké smyslnosti sá

než o dokument sociáln pathologický : bylo by stailo, kdyby Jos.

Svátek byl novelu svou soustedil k analogickému rozhodnému okamžil

a skorém tri tvrtiny knihy nevnoval vcem a podrobnostem, které ú
vlastního jádra novelly jen mohou a musí seslabiti. Musíme jeho (\^

lidi provázeti na noních procházkách Prahou, které jsou celkem jen k tom

aby daly spisovateli podnt k líení krás msta, v nmž nepostehne jed

ného rysu nového; musíme se dáti zasvtiti do familiérních pomr, j(

nemají rázovitosti; musíme s nimi slaviti hluné veselí svateb;

na zámku Míliných píbuzných se zástupem družiek a mládenc, s v;

branými toiletami, s deputací a hudbou hasi i vysloužilc, a zaizova

byt ve starém paláci pod Hradany s krásnou zahradou a krásným v;

hledem. Dv, ti strany na to staily, zejména když duševní život mu:

i ženy celkem zstává na povrchu; váše ehoova jest zcela banálnil

rázu, potácejíc se mezi nudou dlouhé chvíle v klidné domácnosti a oba
ným roztoužením po »pružném« tle paní Záhorové, a Míla svj ú
s Dobnerem, který byl píinou její »minu1osti«, vyrovná pi jedno

jouru tím zpsobem, že mu rozilen vytkne ped spolenosti jeho blasei

vanost ke krásám Prahy, a chválou chauvinismu, jenž má býti povinnos

i cti každého echa. »aby se zbavil onoho olx)jživelnického býlí. jež d^

vede z naší pdy a krve stejn bezohledn týti, jako ji po pípad i zap

rati« ; tak z istá jasná toto horování v ní propukne, že se zdá býti zcjn
vypoteno na aplaus, tak jest miimo vši posavadní souvislost s její ]>

vahou. Ze všeho jest patrno, že spisovatel pedmtu svého nepromysl;

Okouzlilo jej jenom ono pirovnání ženy s biblickou Hagar. ale tertiu

comparationis umlecky neproniká. Nkolik dojemných chvil rodinné!

štstí, jež svdí o spisovatelov velosti, k tomu nestaí, a bolest Milii

daleko má do oné bolesti, kterou zmírala Hagair v nesmírné samot v;

prahlé poušt se svým díttem. Autor chtl asi vykonati akt piety k n

komu, jenž mu byl zvlášt drahým, zstalo však pi pouhé dobré va
Velmi málo jí však vynaložil na stránku formální; jeho styl nejen že je

bezbarvý, ale nedovede se obejíti ani bez velmi hrubých poklesk pro

jazykové správnosti. Oznaení ^romantická novella« není odvodnr
niím; tak dležitými terminy nesmíme plýtvat.

Naše poesie sociální, jak se projevuje v román i lyrice, má dnes c

sebe mnoho akademického, programového. Nemá tím býti nic eeno pro

poesii samé; sociální život a útvary vždycky ješt skýtají a budou skýtá

podstatných motiv s dostatek. Ale není v ní Bezruovské elementárnosl

bezprostednosti, prudké, nehledané výbušnosti, proto v ní jest málo pr(
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.védivé síly; a o tu pece bží nejvíce, má-Ii tendence splniti svj úkol.

"•robíráme-li se slokami Ivana D u c h o n , které vznikly Na horké

')(lé eského západu, jisté uvíme v oprávnnost jeho stesk, jimiž ža-

luje na bezpráví a píkoí, kterými trpí pracující eský lovk, závislý na

iKjhatém a necitelném cizinci, víme všemu, co úhrnn rekapituluje ve

'>Vcr-ícli závreních*, dodávaje porobenému lidu odvahy, »jak už nutno

'setást jama tíhu kletou, — roztít bi tvrdé uzle, — na Dunaji jež se

)letou« — , a vyzývaje k vytrvalosti: »jak nutno o pí ani — neustoupit

; rodné hroudy «. Ale celkem máme dojem, že jsme to a podobné etli už

':olikrát, a nenajdeme nového rysu, ani ideového, ani formálního; leda ten,

e básník má odvahu initi vlastním lidem výitky pro netenost a alko-

lolisnnis: »tc-mná krmo . . . kou tvj pavý kolik v sob tají zrady ... tys

';en had a tys ten upír, — jed co tajn vtebá do žil, — tys ta šelma krvc-

'aná. — jejíž rány nejvíc bolí«. Avšak celkem i v této knize sociální ly-

riky jest více stízlivé pelivosti a uhlazenosti než strhujícího výkiku,

vterý dovede podmanit; je v ní málo síly pi vší sympatii. Z opravdového

sociálního cítní vznikly také nkteré erné obrázky, jež nakreslil

'Karel P 1 p á n. U nho však je zejmá snaha psobiti více literární

lodnotou než pouhým faktem, místo nhož nejednou nastupuje píbh
jist smýšlený, jako v »H'rze«, Nocturnu«. »Tech povídkách*. Jeho

íoucit není konvenní, nýbrž spojuje se se snahou pochopiti in, píící se

rádu vcí, a zejména hledí zpítomniti duševní stav lidí, již z nho vy-

boili nebo vyboiti museli (»Útk«, »Nábeží«). Tím vlastní tendence

'ustupuje nenápadn do pozadí a zájem pipíná se k momentu psycholo-

ofickému.

Akáty, kniha lyriky Zdeka V. M 11 e r a, jsou sladké, nžné
[verše roztouženého, snivého a milujícího mládí, lehké a obratné formy.

^Hrstka prostého, skromného kvítí. —ej—

Pouná.
}. E. Purkyn: Útržky ze zápisníku zemelého pírodopisce. — Ladislav
Kunte: Církev a škola. — F. Mareš: Mravnost a kultura k otázce vivi-

sekce. — Jos. Novotný: Hygiena plic ve stavu zdravém i chorobném. —
Dtská práce v Rakousku. (Publikace c. k. úadu pro statistiku práce.)

—

Soren Kierkegaard: Okamžik.

] . E. Purkyn : C t r ž k y ze zápisníku zemelého pí-
rodopisce. V Praze, vydal J. Otto (Svtové knihovny sv. 789—790).

Znalost starších fásí eské filosofie je u nás dosud velmi kusá již

z toho dvodu, že mnohé a mnohé práce sem hledící jsou dosud nepí-
stupny a nevydány; nemáme proto ani jasného obrazu o jednotlivých e-
ských myslitelích, ani pesného pehledu o celém vývoji a rázu eské filo-

sofie od doby obrození. Vítáme proto s tím vtší radostí peklad malého,

ale obsažného i hlubokého spisku nezapomenutelného našeho Purkyn, jenž

po všecku dobu své akademické innosti ml živý zájem pro problémy filo-
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sofické. K nepatrnému a dnes dávno zapadléinu spisu Planetogentsis lip

ského antikváe Ernsta napsal (nmecky) Purkyn a anonymn vydal d<

datek, jejž tu poprvé peložil do eštiny O t. John a úvodem i poznán

kami opatil Dr, Em. Rádi, který svou dobou psal o filosofii Purkyo\

(v »eské Mysli« í. a ve »Vstníku Král. eské spolenosti nauk« 1900

Spisek nezape, že jej psal horlivý »naturfilosof« a pantheista, a tc-umý

svým obsahem i slohem (srv. na píklad kapitolu o atmosférickém smysl

duše zemní, str. 82 si.) iní na prmrného tenáe požadavky pílišní

nicmén pro poznání bohaté individuality autorovy, tebas neukone

skýtá mnoho nových a cenných detail. Zajímavo, že práv nejmodernj

z moderních filosof francouzských, Bergson. obnovil a obhájil nkte

these Purkyovy filosofie, jež tak po letech dostává se na svtové forui

Docent Rádi napsal k pekladu pkný úvod, v nmž teme také tuto

patrn osobnostní — vtu: (Purkyn) »slyšel sice rád uznání, ale nedow

si je vynutiti; ve filosofii pak prosté pronesení mínní platí ješt dakl

mén než ve vd.« K '

Ladislav Kunte: Církev a škola. V Praze 1910, nákladem Ve
Myšlenky. J

Autor, jenž, jak známo, byl díve katolickým knzem, strun a ja^'

demonstruje tu pravdu, dnes, bohužel, již všední, že mezi církví a škdi

knzem a uitelem, chtj í-li oba plniti své poslání, musí nezbytn dojit;

konfliktm a sporm, jimž lze se vyhnouti jen tehdy, zape-li jedna str;

sama sebe. Škola uí myslit, kostel slep vit — a proto musí mezi obi

býti stálá vojna, nelx) církev, t. j. knžstvo, nepestane ve vlastním s\x

hmotném i životném zájnm usilovat o to, aby ovládlo znovu školu, r,

kterou kysi jediné rozhodovalo a na niž proto pohlíží stále jako na k

ist neprávem urvanou. Odtud resultuje pro autora a ovšem i všecky p

krokové lidi vbec politická povinnost, aby stáli na stran školy v rcf

hodujícím tomto boji, jehož koncem mže býti jen zniení jedné ze zj-

pasících stran. Bohužel, že naše politické strany, jak dobe pipomíj
Kunte (str. 48), tuto úlohu zanedbávaly nebo podceovaly a podcení

dosud. Práv poslední volby, kdy zájmm strannickým obtován nejlej

obránce svobody eské školy, jsou novým a smutným dokladem, jak pr:i

divý jest stesk Kuntev. Kdo by se byl nadál, že se tak brzo vyplní sli>

jež napsal Kunte o nco níže r. 1910 jako mínní politických odpi
»Masaryk-Drtina jsou sice výborní lidé, vzdlaní, schopní, ale nej

našimi stranníky. Škoda! Musíme je porazit. « Prvého zachrár

jen dlnictvo, u druhého asi socialisté neuinili výjimku. H.

F. Mareš : Mravnost a kultura k otázce vivisekc.
V Praze, vydal J. Otto 1910 (Lidových rozprav lékaských . 92.).

Byl-li kdo oprávnn vysloviti oteven a jasné své mínní odbor
v otázce vivisekce, jež asem i u nás zavdává píinu k výtkám peli

ným a akcím nepromyšleným, byl to professor fysiologie naší medicín

falkulty, muž, jenž s opravdovým rozhledem po své disciplin spojuje li

bokou erudici filosofickou, jako nikdo z jeho koleg. Mareš tu docn

klidn, vážn a dstojn odmítá všecky povrchní útoky na vivisekci, v'

zuje, pro je pro poteby lékaství, veejného zdravotnictví i hospod

ství nutno znáti výkonnost živého tla. vykládá, že vivisekce dávno '.
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it nás omezena jen na vážné výzkumy a nejnutnjší poteby vyuovací;

že líení jejích hrz dávno již jsou vybájena a vymyšlena, nebo vivi-

sekce se zdokonalila vdou a ztratila ostí; dobe namítá dále, že se tu

k odprcm této methody pipojují i lékai »pírodní«, pedstírajíce lásku

ke zvíatm, ale ve skutenosti bojujíce tak proti lékam vdecky vzd-

laným. Tak konec konc otázka pestává být vdeckou a stává se mra v-

ini, nebo odprcové vivisekce nebojují vdeckými dvody, nýbrž mluví

z nich citové a mravní rozhoení, jež je proto svádí k pekrucování a

upílišování. Mareš sám od let prakticky omezil vivisekci na nejnutnjší

I míru a nejnižší obratlovce, ale odstranili ji docela odpírá naprosto již proto,

i že kdo chce v daném pípad získati si rychlé a urité zkušenosti v tom,

[ jak pomoci lovku, musí si tuto zkušenost opatiti dív na zvíeti, ne-

chce-li tžce se jinak prohešiti na lovku.

Všecky tyto dvody a výklady znjí docela pesvdiv a srozumi-

teln i obyejnému lovku, což však nelze íci o závru spisu, kde Mareš

rozvádí myšlenku, že obavy z vivisekce souvisí patrn s budhisticko-ke-

í sanskou morálkou humanity, nehodící se pro evropský lid a evropské

pomry, jež jsou pomry nikoli života požívavého a trýznnébo, nýbrž

\ naopak života tvoivého* Tato kapitola by potebovala rozhodn prohlou-

\ bení a jasnjší formulace, nebo takto sotva bude asi psobiti na neod-

borné tenáe, jichž je pece vtšina. P-

Jos. Novotný : Hygiena plic ve stavu zdravém i cho-

robném. 1910, vydal J. Otto. (Lidových rozprav lékaských ís. 91.)

Dobrý a srozumitelný výklad pro lid o funkcích i chorobách orgánu,

pro zdraví lovka rozhodn nejdležitjšího. Základem je nmecký
spisek prof. dra rytíe ze Schróttr, jenž od let bojuje u nás energicky

f
proti tuberkulose, decimující veškero lidstvo. Autor dobe upozoruje

zvlášt na hygienické pomry a požadavky bytu, na význam oddechu po

;
práci i pohybu na erstvém vzduchu, na zhoubné zárodky chorob plicních

f
vzící v prachu, všude, kde možno, doprovázeje svá slova instruktivními

i obrázky. Nkteré detaily pekvapí tenáe: tak prach u jirchá vyvozo-

I

váný pokládá se za ne-H prospšný, tedy aspo neškodný: tak e. »pe-

^ pracování* duševní prý resultuje zpravidla jen z píliš dlouhého pobytu

f ve špatném vzduchu a ustaviného sedni ; tak tlocvik nemá se dle autora

" vbec provozovati bez dohledu lékaova neb zkušeného odborníka atd.

» Že spisovatel vyslovuje se i proti šnrovakám, je pochopitelno, ale z-
' stane patrn bez praktických úink jako sta hlas jiných. Celkem spisek

"íám propaganímu úkolu vyhoví jist dobe. P.

Dtská práce v Rakousku. (Publikace c. k. úadu pro statistiku práce.)

Cad pro statistiku práce u ministerstva obchodu jest jedním z nej-

plodnjších odbor správních, pokud jde o vydávání publikací. Mimo
asopis Soziale Rundschau a každoroní publikace vydává ješt píle-

- žitostn výsledky rzných šetení, konaných zpravidla na podnt pra-

covní rady. Kritika publikací úad pro statistiku práce jest ídká. Se
i strany eského dlnictva bylo již vícekráte žádáno, aby revue Soziale

t Rundschau se vydávala také esky. Dosud marn. Každoroní publikace,

jako na p. Statistika kolektivních smluv, vykazují nedostatky, o nichž

se zmíníme píležitostný. Také ».^etení o dtské práci v Rakousku« není
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publikace bezvadná, pes svou dkladnost a obšírnost. Zatím vyšel I. díl

obsahující tabulky pehledné, cifry, kterým schází slovní doprovod. Ten

má obsahovati díl II. Možná, že oba díly poskytnou obraz úplnjší a

správnjší, že ze slovního doprovodu bude možno leccos doplnit, co z holých

cifer nelze vyíst. Výsledky šetení byly zpracovány na základ dotaz-

ník vyplnných uiteli obecných a pokraovacích škol a kurs. Data

vztahují se na školní rok 1907/8, co do teritoria stejnomrn na rzné

oblasti dtské práce v Rakousku a zjišují rzné pomry celkem u 148.368

školních dítek ve stáí do 14 rok.

Pomry zjištné u zmínného potu dtí nesmjí se však pes to apli-

kovat na pomry celkové. Cad pro statistiku práce konal totiž šeteni

hlavn v okresích a obvodech zamoených dtskou prací. Ve školním roce

1907/08 navštvovalo školu obecnou v Rakousku celkem 418.391 dtí.

Setení vztahuje se tedy asi na y^ všech dtí obecnou školu navštvo-

vavších. Co do uspoádání jest hlavní vada statistiky v tom, že neiní

zásadní rozdíl mezi dtskou prací konanou u cizích podnikatel. O dtské

práci u rodi mohou být mínní rozdílná; nedá se podceovati výchovná

práce dtí a nedá se rovnž paušáln každá dtská práce konaná u rodi
schvalovati. Ale rozhodn nemže jít k duchu práce tm dtem, které

pronajímají svoje síly podnikatelm. O tom jest vlastn v zákonodárství

ásten již jasno (§§ 94. odst. I. a 966. odst. I. živnostenského ádu).

Tabulka VII. publikace podává sice jakýs takýs pehled o tom, kolik dti

tedy 79*9% ^ mimo to jak u rodi, tak u cizích 11.100 ili 7-5%. Avšak

tmito ciframi nemohou být všecky rozdíly dtské práce z toho plynoucí

vyerpány. Provádj í-li tabulky I.

—

XI. detailní rozbory, jak jest práce

intensivní f>odle vku, pvodu (manželského i nemanželského), odvtví

pracovního atd.* nemlo být zapomenuto na kriterion nade vše dležité:

práce doma a v cizím podniku. Tím se cena šetení valn oslabuje, s.

Sóren Kicrkegaard: Okamžik. Peložila Milada Krausová. (Otázk>

a Názory. Nakladatel Jan Laichter.)

» Pravé neštstí tohoto svta jest, že se z každého náboženství po-

znenáhlu udlá také emeslo a výživa, a že pak již, jaký jest lovk,
obyejn u mnohých emeslnické a výdlkáské ohledy zastíní duševní

Kdo teš, rozumj. Kdyby bylo zstalo kesanské náboženství vždycky

ve zpsobu prvních as svých, kdežto knží nebyli ješt naskrze zvlášt

ním stavem, nýbrž jen to, co jejich jméno »presbyter« (starší) skutení

znamenalo, to jest mužové v celé obci vážení a pro zkušenost a váženost

svou od své obce za knze vyvolení, kteí však se neživili ze svéhc

knžství, nýbrž své vlastní živobytí odjinud a již díve mli a knžskj
úad a církevní dstojnost jenom vedle svého jiného svtského povolán

zdarma (jak íkáme pro est) zastávali, asi tak na p. jako jsou jin<

hodnosti obecní : kdyby byly, pravím, vci zstaly asi v podobném poádku
bylo by zstalo také kesanství upímnjší, istjší a podobnjší pra

vému svému úelu. « Tak napsal Havlíek ped více než šedesáti lety v
svých Kutnohorských Epištolách. Uvádím zúmysln tento výrok, pa
nvadž pi etb »Okamžiku« Kierkegaardova a pi vzpomínce na úko.

a význam, jež v Dánsku mly Kierkegaardovy lánky, psané r. 1855'

tedy o nkolik let pozdji než Havlíkovy Epištoly, mimovoln se dosta!
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vila myšlenka na Havlíkovu knihu a na význam jeho Epištol u nás.

V nich Havlíek útoí na hierarchii katolickou, pipomínaje, že všechno

to, CD napsáno proti hierarchii katolické, platí také v stejné míe proti

hierarchii protestantské. V Kierkegaardových epištolách obrácen máme
útok na hierarchii protestantskou a ovšem teme-li, jsme si vdomi, že

všechno to, co napsal Kierkegaard o hierarchii katolické, platí také

stejnou mrou proti hierarchii protestantské. A zajímavo je, jak

v pemnohých myšlenkách Havlíek s Kierkegaardem jsou si píbuzní!

Jako Havlíek vidí zlo a neštstí v zemeslnní knžství, stejn i Kierke-

gaard, jenž mluví o živnosti knžské, o knzích úednících, kteí mají pe-

nžní zájem na tom, aby se lidé nazývali kesany — ím vtší stádo

ovcí, tím lépe — kteí se živí tím, že pode jménem kesanství cpou

lidem nco, co jim lichotí a co je prý pravým opakem kesanství Nového

Zákona. A jako Havlíek ukazuje, jak nepátelé pravdy a osvty pijali

jen zdánliv kesanství, jak chyte jméno mu ponechavše a farisejsky

vydávajíce se za pravé pátele a ctitele Krista, ve skutenosti jsou vlastn

jeho nejvtšími protivníky a jak za našich dn Kristus stejn byl by od

nich odsouzen jako za as Pontia Piláta, podobn Kierkegaard ukazuje,

že oficielní kesanství lstiv odstranilo a zabilo pravé kesanství a že

by bylo potebí pouze jedné vci, totiž, aby Kristus opt pišel a tu že

všechny ty milliony dnešních kesan by bu práskly do bot, anebo že

jako jeden muž by se vrhly na Krista, aby ho zabily. Zde možno si vzpo-

menout i na velkonkvisitora Dostojevského.

Kierkegaard ve svém Okamžiku je radikálnjší než Havlíek. Havlíek
ješt soudí, že jest jen prospch ádného knžstva, aby se istota uení
kesanského od svtských a zištných pívsk zachránila, že to, co napsal

o špatných knzích, neplatí o dobrých knzích — Kierkegaardovi však ani

jediný knz není poctivým lovkem a Kristovo »Varujte se tch, kteí

chodí v dlouhém rouše«, znamená mu »pedevším varuj se knží !« K pojmu
býti kesanem náleží prý trpt pro uení. »A v mi, jako se jmenuji

Soren Kierkegaard. neekne to žádný úedník knz, což je pirozeno,

nebo by to pro nho znamenalo zabít se.«

Celá kniha Kierkegaardova je variací na jednu a tutéž základní my-
šlenku, že dnešní kesanství knží i nás všech ostatních, kteí se zoveme
kesany, není kesanstvím. Kierkegaard vymýšlí nové a nové dkazy,
aby nám názorn osvtlil tuto svou pravdu. Od pokolení do pokolení

je dle nho kesanstvo spoleností nekesan, kesan dle Kierkegaarda
je vzácnjší než genius, býti kesanem je prý nco tak ideálního, »že

místo žvastu o kesanství a jeho iSooleté histoTÍi, o tom, že kesanství
je zdokonalitelné. mohla by se dobe položiti vta : kesanství vlastn
nepišlo na svt, zstalo pi vzoru (Kristovi) a nanejvýš pi apoštolech,

nebo ti je hlásali už tak siln vzhledem k rozšíení, že zde už poínají
nesrovnalosti. « Jsoii dle Kierkegaarda lidé nábožensky v bídném stavu,

náboženský život je nemocný a vymielý, kesanství, ochraované státem,

není kesanstvím. Jako pozdji Tolstoj i on ukazuje, že kdo je služeb-

níkem státu, nemže být služebníkem kesanství. Podstatným živlem ná-
boženství dle Kierkegaarda je vášnivost, na vášnivosti spoívá dle nho
náboženství. Naproti tomu žijí prý tisíce, které si vezmou kousek toho

NAŠE DOBA. R. XIX., . 1., 1911. 20. íjna. 5
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náboženství, zedí je a zkomolí a pak nevášniv (nenábožensky, indife-

Yentn) mají to jisté náboženství, t. j. jsou pojištni proti obvinní, že

by nemli náboženství.

Kierkegaard na nkolika místech definuje kesanství Nového zákona,

ale jednostrann a myln vidí podstatu uení Kristova jen a jen v utrpení.

Stát se kesanem znamená mu stát se nešastným, znamená mu ukižo-

vání tla, nenávist k sob, plá a kvílení, co svt se bude radovati. Tedy

askesi. Také podobn jako Tolstoj vidí pednost v panictví, dovolává se

pro stav panický evangelia, a tvrdí, že knží ve smyslu kesanství vlastn

by mli použíti všeho, aby zdrželi lidi od manželství, nebo kesansky,

t. j. ve smyslu evangelia se Bohu nezalíbíme, plodíme-li dti. Ale i to je

nesprávné, nebo Kristus všude projevoval lásku k dtem — a pak což

.svatba v Káni galilejské?

Pes tu jistou jednostrannost kniha Kierkegaardova je knihou po-

ctivého, nezlomného, nekompromisního lovka. V dnešní požívaností

a bezbarvosti je v ní povzbuzující duch síly a touhy po pravd.

A vzpomnl-li jsem na Havlíka, který kdysi byl v jistém smyslu naším

Kierkegaardem, mohu vzpomenouti i na Masaryka a na Machara, kteí

opt dnes nás neúprosn nutí, abychom se dobe podívali, jaké je to naše

kesanství a naše náboženství a abychom se z indiferentismu povznesli

k opravdovjšímu životu. D.

PO ŽIVOTE NÁBOŽENSKÉM A CÍRKEVNÍM.
Meziragové náboženství. — Sjezd evangelických Slovan. — Klerikálni

školství v Rakousku.

Na svtovém kongresu lidských plemen mluvilo se piro-l

zené také o náboženství, jakožto initeli raqovém, odlišujícím i sluu-(

jícím. Co bylo všeobecn povdno o náboženství, není nic nového. Zají-

mavý rys vnesl do debaty Sir Harry Hamilton Johnston, místopedseda

Královského anthropologického institutu, který navrhoval jakési m e z i p 1 e-

menné náboženství. Tím by podle nho mohlo být m i m o d e n o-

mi nani a prost nedogmatické kesanství, tedy ke-
sanství oproštné od hranic jednotlivých církví a zbavené vrouné for-c

mulace. O obojím pravil Sir Harry, že jich neznal Ježíš: ani forem církvi

ani forem dogmat, proto prý mže existovat kesanství bez nich.
,

Principy kesanství jsou uloženy authenticky v evangeliích a epi-

štolách a dosud nebyly pevýšeny niím, jakožto pravidla života, pod-

klad praktické ethiky.

Navrhovatel si pedstavuje, že by toto meziraqové náboženství mohlo

býti zavedeno dohodou národ, vlastn íší, a naízením píslušných vlád,

Naízení by se ovšem týkalo pouze všeobecného ethického rámce. V tomto

rámci by potom každý jednotlivec a každá skupina stejn smýšlejících
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lidí mli volnost vypracovati soustavu obad podle individuelní poteby

a užívati jí.

Takovéto zjednodušené náboženství, které by pi tom se neuzavíralo

vd. nýbrž užívalo jí a jejích výsledk, zaiuuje podle názoru navrho-

vatelova, že vdomí bratrství mezi lidskými plemeny by vzrostlo a se

utužilo.

Nevím, jaký ohlas, jakou kritiku vzbudil tento návrh. Noviny o tom

nereferují, pokud jsem mohl sledovati. Navrhovatel ztrávil mnoho let

v zámoských krajinách mezi rznými národy a jest pokládán za auto-

ritativního znalce kulturních a mravních pomr a poteb hlavních zemí

a íší. A pece jeho návrh má v sob cosi fantasticky neskuteného a po-

liticky romantického.

Z toho, co praví o kesanství takto zjednodušeném, jest patrno, že

mu jde spíš o mravouku a mravnost než o náboženství, nebo o mravnost

na podkladu náboženském. Významné jest jeho svdectví o nepevýšené

cen kesanských princip mravnosti. V tom jest za jedno se všemi

uznanými znalci svtových náboženství a liší se od povrchních kritik za-

ujatých proti kesanství a spatujících všude jinde nco lepšího.

Pravdu má také v tom, že by taková jednotná náboženská ethika za-

ložená na principu lásky k bližnímu, rovnosti lidí a bratrství pomohla pe-

klenouti propasti mezi raqami a vzbudila vdomí bratrství a utužila

praktické projevy bratrství. Jen že obsahov, theoreticky i prakticky by

zavedení takovéto ethické jednoty narazilo na pekážky beze vší po-

chyby nepekonatelné. Která internacionální komisse by se jednotn

shodla na theoretickém, ideovém podkladu takového mezira<;ového ná-

boženství? Jak by musila být složena taková komise? Z theolog, filo-

sof, sociolog, pírodovdc, politik? Které raqy by v ní mohly a mu-

sily býti zastoupeny? Dnešní raqy kulturní, i všecky až po nejnižší,

mravn dosud neuvdomlé, mravn neživé? A kde jest autorita, která

by závazn zavedla dohodu, když by se podaila? Vždy i mezinárodni

konference mírová dosud nevyspla nad theoretické úvahy a platonická

pání a nezávazné návrhy u zeleného stolu ! A smír jest pece jen malá

ást mezinárodní a individuelní ethiky ! V ethice všeobecné jest mnoho

nesnadnjších problém. Nad to pak náboženství, jímž navrhovaná jed-

nota má býti nebo které má nahrazovati, jest zjev ješt daleko složi-

tjší a individuelnjší. Potom: i kdybychom se penesli pes tyto zaá-

tení obtíže a pipustili, že ideová dohoda jest možná, — nezaalo by

hned zase rozlišování a tídní ? Navrhovatel sám pipouští volnost za-

vádti individuelní rituál. Rituál pak jest sice jen forma, ale nejen od-

povídá obsahu, nýbrž i mnohdy zptn úinkuje na obsah. Konen za-

vedení nového zjednodušeného náboženství a spolené mravouky naí-

zením státním jest nco tak nemoderního, že na n mže pipadnouti

snad jen moderní státník, politik, který jest zvyklý zavádti reformy

cestou zákonodárnou a správní. ím se liší takový moderní státník od

stedovkých, na prahu novovku rozhodujících politik a theoretik,

kteí uplatovali zásadu cuius regio eius religio — í území, toho i ná-

boženství ?
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Cestou naizovací lze zavésti zákon, ale i zákon musí býti nape

pijat aspo zástupci lidu jako výraz jejich názor, a zákon ješt nei

mravnost. Pi náboženství pak jsou vnitní obtíže ješt daleko hlubi

a vtší. Mravnost nenahradí náboženství. Pi náboženství pak dosud j(

dinou úspšnou cestou se objevilo dobrovolné, zvolné pijetí na základ

pesvdení. Praktický národ japonský pomýšlel již na úední, oficieli

zavedení státního náboženství kesanského v jeho pozmnné protestau'

ské form, totiž ne národ celý, nýbrž nkteí jeho státníci, ale i ti o

toho upustili; vdli, že to není zpsob, jímž se vžívá náboženství. V Jí

ponsku kesanství, specieln protestantism jest a stává se ím dále tíi

vlivnjším a patrnjším initelem náboženským, mravním, kulturníi

prostednictvím tch, kteí se stali kesany skrze missii neb osobnit

poznáním, ale beze vší pochyby pestalo by jím býti, jakmile by se zí

vádlo oficielním naízením.

Prostednictvím missii roste vliv kesanských idejí a principy kn
sanské vnikají i do raq posud nepoítaných mezi kulturní a není spor

o tom, že kesanství touto cestou se bude šíiti dál. Ale umle zavád<

je nelze. To vdí zrovna Angliané ze své zkušenosti v císaství Indickén

a Sir Plarry jako Anglian a jako znalec kolonií by ml vdt též.

Njaké sjednocení pak? V kesanstvu jsou prastaré i nové proud

a snahy smující ku sblížení, ano sjednoceni církví rozdlených dávnýi

nebo novjším vývojem. Pokud jde o církve novjším vývojem rozl

šené, toto úsilí se daí, nkteré protestantské církve se spojují neb aspo

konfederují. Ale mén úspšné neb i zcela neúspšné jsou tyto snahi

pokud se týe církví starých, ímské a recko-katolické i se vztahem n

církev anglikánskou, která s onmi dvma se cítí vnitn píbuznou apc

štolskou posloupností biskup. Nedaí-li se tyto pokusy sjednocovací dc

hodou nezávazných sjezd na Velehrad a jinde, cestou naizovací pods

rily by se ješt mén. Takový cíl potebuje dlouhého zrání. Proto z
stane návrh na meziraqové náboženství pouhým páním.

eskomoravští evangelíci poádali ve dnech 7. a 8. zái

v Praze dva sjezdy: angloeskou konferenci a pedbžný pc

radní sjezdslovanskýchprotestant. První aranžovala cirke

reformovaná, druhý Kostnická Jednota, ústedí eskoslovanských evan

gelík rzných konfessí.

Na svtových sjezdech dokumentuje se vnitní ideová jednota prote

stantismu rozdleného na adu církví podle konfessí a ei a národníc'

individualit.

Letošní konference byla tetím takovým pokusem ve vtším mítk
na eské pd. eští evangelíci již po desetiletí udržují živé mezinárodr
styky s protestantským svtem a slouží tak nejen sob výmnou nábc
ženských proud a podnt a zúrodováni vlastni práce osvdenýn:
vzory odjinud, nejen protestantismu svtového, do kterého vnášejí a v
kterém uplatují svj národní, individuelní, eský tón a ráz, nýbrž i e
skému národu jako celku. Kdo ví, ím se stalo, že eský národ má ni
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svt povst služebníka íma. Na tom faktu dosud dovedly málo zmnit

všecky dosavadní styky s Francouzi; s jinými národy nebylo a není ži-

vjších a pímých vztah. Musíme býti vdni za každou pásku, která

nás pojí s kulturní cizinou a šíí sympatické informace, rozptyluje ped-

sudky a pivádí k nám vlivné cizince ochotné poznati náš náro<lní život

a uiniti sob a zprostedkovati jiným obraz našich snah. Angliané,

Ameriané, Francouzi picházející na evangelické sjezdy do ech vší-

mají si nejen jednostrann církevního života eských evangelík, nýbrž

zajímají se o historii, o kulturní pokrok, o školství, umní eské, uí se

chápat naši situaci politickou a jazykovou, stávají se živými svdky a

hlasateli krásy naší Prahy, zajímavosti Tábora, Kutné Hory. Pro eské

evangelíky samotné jsou takovéto sjezdy informací o myšlenkových

proudech v cizin, vzorem pro praktickou práci charitativní a duchovní

I jinde osvdenou, povzbuzením ve všech smrech.

Sjezd slovanských evangelík letošní byl prvním skromným po-

kusem v tomto smru, vlastn jen poradou, zdali by takový sjezd ve

vtším mítku byl možný. I ten se vydail nad oekávání. Krom Rus,
mezi nimiž protestantism má íseln nejvíc pívrženc, ovšem nezorgani-

s.ivaných, nesouvislých, velice rznorodých, a krom Slovák, jejichž

delegace se nedostavila z píin neoekávan nahodilých, byly zastoupeny

všechny slovanské národy, mezi nimiž jsou evangelické církve: Poláci

z Tšínská, Litvané, Bulhai, Lužití Srbové. Nálada byla taková, že

zdar píštího slovanského evangelického sjezdu, bezpochyby v Husov
. roce 1915, jest zajištn.

Myšlenka evangelického sjezdu slovanského tu a tam pekvapila.

íkalo se, že evangelických Slovan je málo. Není jich tak málo, jak se

za to má. Lužití Srbové jsou z vtší ásti evangelití, Slovák evan-

gelických jest pes pl millionu, Polák statisíce, na Rusi rzné druhy

evangelického rozkolu ítají dohromady pes deset millionu, jsou evange-

líci mezi Bulhary, nco mezi Srby a Chorvaty, zaátky i mezi Slovinci,

jejichž osud v píin náboženské byl podobný osudm ech, jenže ješt

. radikálnjší ve vykoenní ducha Primože Trtibara. Polští evangelíci

v Tšínsku svou existencí maí tvrzení, že katolicism jest totožný s ná-

,
rodností polskou, práv tak jako hrstka eských evangelík kazí radost

z dovršení protireformaního díla u nás. Slováci a Rusové potebují jen

uvolnní tlaku po stránce politické, a budou mocným initelem.

Sjezd evangelických Slovan jest první pokus o slovanskou vzá-

jemnost s novým obsahem, na základ principu svobody svdomí a nábo-

ženského a mravního pokroku. Mimovoln pi tom vzpomínáme listu, jejž

Tolstoj poslal ped temi lety novoslovanskému sjezdu v Sofii. Tolstému
se zdálo, že pouhé ethnologické a jazykové slovanství nestaí, aby bylo

podkladem skutené vzájemnosti, praktického sblížení a souinnosti.

Tolstoj se nedovedl nadchnout ani pro ruské slavjanofilství, ani pro novo-
slovanství. Tvrdil, že obojí nemá ideového obsahu takového, aby mohl
být reálným sdružovacím principem. Nepamatuji se jasn, zdali proti

nedostaující jazykové vzájemnosti vyslovil urit požadavek náboženství
jakožto možného základu sblížení, ale jist je aspo mínil. Tolstoj šel
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pirozen dál. Jemu šlo lidství pede vším jiným jakožto konený cíl.

Žádal sdružení i sblížení ne slovanské jen na podkladu ideové píbuz-

nosti a mravního pokroku, nýbrž všenárodní, všelidské. Ale nám se zdá,

že idea národnostní sama není ješt dosti zrale promyšlena a propraco-

vána. Uzráním národností jedin lze dospti k jednot lidstva. Proto sou-

díme, že požadavek Tolstého jest ve své velkoleposti a konenosti ped-
asný, a následkem toho vítáme sblížení Slovan na základ principu

svobody svdomí a náboženského pokroku jakožto plodný pokus o novou

praktickou a proveditelnou formulaci slovanské vzájemnosti.

Svoboda svdomí podle referát shromáždných Slovan jest nej-

širší a nejdokonaleji provedena ve stát nejmladším, v Bulharsku; tam

není žádného omezení pro kolportáž. shromažování, evangelisaci a missii.

Za krátkou pomrn dobu stal se tudíž protestantism v Bulharsku vážnýn-

kulturním initelem a Bulhai pedstihli všecky jižní Slovany. Tak úin-

kuje svoboda svdomí.
* * *

Jak je v Rakousku postaráno o církevní výchovu mládež^
ve smyslu klerikálním, ukazuje »Oesterreichisches Klosterbuch«j

vydané premonstrátem Alfonsem Žákem. Podle nho jest v rukou mnicht;

II veejných c. k. státních vyšších gymnasií, která ítají 3024 ádnýcl"

žák, loi privatist na státním gymnasiu v Chomutov psobí i mnicl,

jako editel, 7 jako professoi; krom toho mají 8 soukromých gymnasií;

tedy v celku 18 stedních škol. Studentských konvikt jest 28; uitelských,

ústav mužských 5, dv obchodní školy, ti školy prmyslové, dv zem-

dlské, šest mšanských, dvacet obecných, tyi sirotince, dvacet sedn

útulk pro chlapce. Vlastní klášterní školy nepoítáme.

Ženské ády vydržuji ti díví gymnasia, dvacet ústav ku vzdlán

uitelek s právem veejnosti, osm vyššich dívích škol (lyceí), tyi školj

obchodní, 178 ústav dívích, 108 vtších pensionát, 56 škol mšanských;

571 obecných; krom toho vyuují klášternice ve 143 veejných školácl

obecných, v 512 prmyslových; mají v rukou 6 kurs pro industriální ui'

telky a 5 pro pstounky škol mateských, 19 škol pro hospodyn, 273 d
ských zahrádek, 64 školy pokraovací, adu dtských asyl.

Podáváme bez poznámky k úvaze.

II. záí 1911. -|-

ŽENSKÉ HNUTÍ.
Aurora Léigh. — Sjezd žen v Rousinov.^

Velký význam pikládám tomu, že v naší pekladové literatue došl

na spis tak vzácný, jako jeAuroraLeigh Elizabeth Barrett
Browningové.

1 Pro nával látky opoždno. Red.
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Aurora má cenu literární i jako spis, zasáhnuvší do srdce ženského

hnutí. Po tch stránkách byla již ve veejnosti naší ocenna. Nejen že

jsou ve spise tom projeveny zdravé názory o ženách, o spolenosti, o soci-

ální práci, umní, mravnosti v dokonale krásné form, ale autorka sama

vyslovila v nm celé své nitro, napsala »knihu, v niž vložila své nejvyšší

názory o Život a Umní«, a poíná své dílo pípadnými slovy: »knih

nových bez potu se píše dnes; a já, jež prosu i verš pemnohý jsem ji-

ným psala, sob te chci psát, — chci psát svj román pro své lepší já,

jak portrét svj bys druhu maloval, « — tedy napsala autobiografii své

duše. Autorka je svými názory a možno íci i životem typem nové ideální

ženy. Browningová nejen básnila ideál, ona ho žila, nevytváela pouze

umlecké dílo, ale byla v nm úastná svými osudy, oživila a ztlesnila

ho. Ona také nežila ideál pouze svj, ale svým dílem a životem ztlesnila

ideál dnešní ženy, vlastní jádro dnešního ženského hnutí, zejména po

stráncemra v ní, vnitní.

V tom jeví se Browningová pravým umlcem. Hlásá pravý umlec

krom toho, co vysloviti chce, ješt nco, co vyslovuje celou svou bytostí,

celou svou tvorbou, myšlenku, kterou cítí, ku které spje, již se snaží usku-

tenit, v tiíž nalézá své štstí životní, a kterou postehujeme v celém jeho

život a díle, které koná, a jež je vodítkem a proroctvím umlecké inspi-

race. Pravý umlec je i prorokem a vyslovuje svou pítomnost, žije bu-

doucnosti.

To vše je v Auroe Leigh podáno. Život, vývoj, názory Aurory po-

dá>'ají nám vznik a vzrst celého ženského hnutí až po naše dny. Do
další budoucnosti ukazuje ideál celého hnutí, snahy všech ušlechtilých,

rozumov i citov vyrovnaných žen, které jedin mohou být vdími ve

vylváeni dalších osudxi spolenosti lidské. Zaínajíc dtstvím Aurory,

vyslovuje Browningová pekrásn a prostice pojem mateské pée na

rozdíl od otcovské. V tom již ukazuje na individuální rozdíly matky a

otce, ženy a muže, kteí však dohromady tvoí jednotu, žádoucí k vycho-

vání nového lovka a v mezích té jednoty musí takka býti rozdílní. Jest

to myšlenka, která stává se v dnešním pokroilém ženském hnutí vedoucí

a Icterá rovnž vede celý román Aurory. To, co líí v další ásti, dj
dí\ích let, vývoj Aurory pod dozorem tety, která svj život neprožila,

v tom nalézá tak mnohá dnešní žena svj životopis, a pravdy, které ji

vedly k emancipaci. Je v této tet, tak životn líené, upiaté a tuhé,

chladné a pitrpklé, »snad lásek neoptovaných hokostí neb pronášením
skoupých polopravd, která prožila život, eknm, neškodný, což ctností

zvala, život pokojný, jenž vitbec nebyl pln životem (dost nežila však,

by to vdla)«; — »žila život ptáka jatého, jenž v kleci zrodil se a zvykl

si, že skákat na bidélko s bidélka je ptáku innosti a slasti dost,« — zobra-

zena celá lidská spolenost, povrchní a malicherná, se svými požadavky
konvence, vychovávající ženu k poslušnosti a oddanosti vi hlav rodiny,

svému pánu-muži, a k bezduchosti a k prázdné innosti, která rovnž
pípadn charakterisována jest takto: ^Zamstnání žen jsou svmbolická.
-ijem, sijem jen, své prsty pícháme, zrak kazíme, tvoíce — co? Pár trepek,

pane, vám, když unaven jste, byste obul je — neb podnožku, o niž se klo-



72

pýtá a jež vás zlobí . . .«, »snad pece jen jsme placeny dle ceny práce

své.« Žel, že toto zastaralé stanovisko, na jehož základ dje se tato vý-

chova v tak zvaných lepších rodinách, dodnes není pekonáno a mnohá

dívka mže íci s Aurorou: »Divoký, jedva opeený pták, do její klece

jsem se dostala. . .«, le hned hrd hlásá, že »Ped životem, jenž na mne

pikvail, jsem uchránila vnitní život svj s veškerým volným jeho pro-

storem pro srdce, plíce, vli, intellekt, konvencí nedotené. Bože mj, jak

jsem Ti vdná za tu milost Tvou.« Duchem i silou projevu je tu Aurora

hodn blízká pamtem naší Svtlé a Nmcové, které svými spisy naši in-

teligentní generaci vychovávaly k samostatnosti a k odboji vi všemu

násilí duševnímu a dusící, prázdné spoleenské formalit, které první po-

stavily se proti názoru, že »duše nebezpené vci jsou«. Proto mnohá

dnešní žena nalézá tolik píbuzného s vývojem duševního života Aurory,

která jim mluví ze srdce.

To, ím strádala hrdinka Browningové, je až na výjimky dnešní

dobou takka pekonáno, díví výchova bére se jiným smrem, díky pr-
kopnicím, smrem volného sebeurení, avšak dnes klopýtá se v ženském

hnutí pes nepochopení ne již se strany rzných tet, vychovatelek a spo-

lenosti, ale od žen samých, které nechápou pln významu volnosti a

emancipace. Vývoj hnutí, zejména po stránce mravní, ukazuje, že hnutí

mass jsou živelní a nejsou vždy totožná s ušlechtilými snahami a s krásou,

a ocitají se na scestí, ztrhujíce ideál, který musí být opt nalézán a po-

zdvižen. To je údlem a úkolem každého období, nových generací.

Další osudy Aurory jsou rovnž osudy dnešní ženy, která ocitá se

ped otázkami, plynoucími z práva sebeurení: zda má žena i v manžel-

ství zstat vrna svému povolání, i splynouti s mužem jako jeho spolu-

pracovnice, a zda dovede povolání, sebe vznešenjší a sebe vážnji pro-

vádné, naplniti ženinu bytost a nahraditi jí lásku? K tomu odpovídají

události.

Aurora umlkyn miluje Romneye, sociáhiího reformátora, a je mi-

lována. Prkopník sociální spravedlnosti neví v tvrí schopnosti ženy,

a žádá, aby své poslání umlecké obtovala jeho positivním snahám a

stala se jeho pomocnicí a zneuznává vbec sílu poesie. Aurora hájí právo

sebeurení a v poesii vidí lék trpícího lidstva. Tento rozpor, který se pro-

jevuje mocnji než láska, rozvádí oba a teprve po letech setkávají se v ná-

zorech, když životem byli pesvdeni, že v doplnní a vzájemnosti na-

lézá se pravá harmonie a štstí života. Vidí, že tu bylo víc než jen poesie,

kterou hájila Aurora, že to byl život sám, který se v žen instinktivn

vzepel proti chladné, jednostranné rozumovosti muže. Oba samostatní,

spjící za vyššími cíli a rozvíjející se individuality, pece poznali, že

pravé uspokojení naleznou v doplnní nejen obojích svých snah. sociální

innosti a umlecké tvorby, ale že i prvky obsažené v každém z nicli,

rozum a cit, teprve dohromady tvoí celek. Oba neuspokojeni a zklamáni

setkají se v porozumní, aniž by jeden porušoval volnost druhého. To
vše již se uznává i v dnešním ženském hnutí.

Nejvyšší však, co vyslovuje Aurora a co teprve v budoucnosti žen-

ského hnutí spoívá, je mravní stránka života. Browningová vyslovuje
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ísný mravní názor nejen slovy, kterými líí osudy a oištní Marian, ale

pt události, jednání Aurory podává hlavní myšlenku, kterou vyjaduje

elé dilo a která i v ženském hnutí je dosud záhadou, dosud není positivn

yslo^•ena.

Ženské hnutí praví : Je teba uplatnit a rozvinout individuum k dobru

elku, je pravdou, že štstí lidské spoívá ve vzájemnosti a není správno

otlaovat k vli povolání lásku. Oba, muž i žena, musí dospt k po-

nání, že lze spojit povolání, které vyvelo z vnitní poteby, a manželství

mateství, a není správno potlaovat jedno nebo druhé, a Browningová

lodává : ale pravé štstí života dostaví se teprve tehdy,
;(l\ž vykonány byly všechny povinnosti, mezitím
' život vzniklé. Po té stránce nebylo dílo Browningové dosud

icenno a v tom spoívá nejvyšší jeho význam. Mohla být Aurora pi
KDvaze a zpsobu tvorby Brow^ningové šastna, kdyby byla šla ke spojení

; Ronmeyem pes život Marian, i byla by šla vbec? Nebyla by šastnou,

i protože byla ideál, nebyla by mohla ani jít. Naleznuvši Marian, musela

conat svou povinnost, by by i její životní štstí padlo za obt, ba nebylo

)y ani bývalo pro ni již štstím, protože její mravní založení toho nepri-

)ouštlo. V tom je pravý mravní význam Aurory a v tom tkví, co Brow-

lingová celým dílem vyslovila, a co leží v ženském hnutí v zárodku, ne-

•ozluštno, neobjasnno, a co mu vytkne teprve pravý smr a hranice.

?;enské hnutí chce uplatnní osobnosti, ale v té snaze nesmí jednotlivec

)ekroiti meze mravní povinnosti. Ženské hnutí nmsí uvolnit ženu, ale

lesmí uvolnit mravnost a pojmy zodpovdnosti, musí ji uvolnit vnitn
ak, aby žena sama byla schopna poznávati onu hranici volnosti a povin-

losti a musí v ní vypstovat sílu ke konání toho.

Pokud ženské hnutí, uvolnní ženy, je nepochopeno, vyvolává vý-

itelky, bezuzdnost a podléhá žiyelním hnutím mass, musí vždy být znovu

lapravováno a vedeno silnými individualitami. Pokud nedojde až k to-

nuto koenu života spoleenského, dotud nebude dosti prohloubeným

I úinným a bude plodit výstelky. A protože dnes u nás zhoubné psobí
leslo nevydané, ale všeobecn psobící, po »vyži! se«, protože dnes nejen

losplí, ale i mládež vedena je moderní nechápající a perversní palite-

aturou na tutéž cestu, pichází jako ozdravující initel dílo opravdové,

inilecké, aby oistilo mysli a srdce a ukázalo, kde je cesta pravá a kde

ocitá dnešní generace na scestí.

Alravní ideál Browningové staví se tu mocn proti modernímu heslu

>o » vyžití se«. Aurora uí nás nejen, že život sestává z rozumu a citu. že

ozumový svt, representovaný mužem a vdou, musí býti z poloviny do-

>lnn citem, krásou, poesií a ženou, aby byl úplný, ona neluští jen otázku
•ravého povolání ženy, která nesmí je podíditi pomocnictví mužovu,,
lebo by oloupila sebe i jeho život o nutnou harmonickou souást, žena
ná svj vlastní individuální život a v život je spolenou ástí a necítí

ie šastna a uspokojená bez lásky. Je ženino nitro pusto bez lásky a bez
nateství, ale to samo nestaí tam, kde žena zná svj úkol vnitní. K shar-

nonisování toho všeho je však teba pochopení mužova a jeho spolu-

Iasti. Teprve pi vzájemném pochopení možno dosáhnouti obma štstí
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pravého a nejvyššího pod jednou ješt podmínkou: pakli jsou všechi

povinnosti v život splnny. V tom je nejen nejvyšší mravní yýzna

spisu, ale i jeho filosofický základ. Spoívá na vdomí, že lidské zeví

osudy jsou symboly vnitních duchovních dj. Z toho pirozen plyne, ?

nese-li duše v sob vinu, nemže být ani klidu, ani štstí, není schopnos

k obému. To je, co nebylo vyknuto a co mluví z celé knihy, to je to pra\

proroctví pro budoucí vývoj ženy, co Browningová vykla v básnicko;

zanícení, co ozaovalo celý její život. »Že život všeliký se z nitra vyvíjí

poznala zajisté ve své odlouenosti v dlouholeté chorob, kdy jedinýn

páteli byly ií knihy a korespondence, kdy dlela v samot se svou dr

Nalezla, jaké poklady dímají v lidské duši. které nepijdou v ruchu /

vota k platnosti, »1ovk živlu svého neznaje, se rodí, slep tápá ne

prvé... a duchovní zrak maje otupen a zkížen poitky. Než za krátk

se zane cosi hlásit v duše tmách; tu pozor dej a s úctou poslouchej. — 1

tichá hnutí nedokonalá jsou vštby Božství všeho života, jež svdí o Zi

svtí*. Kam by lidé dospli, kdyby se takto více obraceli do sebe. Tonr

svdí i co se o ní praví, že jen síla duševní ovládla a živila kehké t
potud, dokud nepovdla vše, co v život povdti chtla. Ona to mohl

protože ve své samot hlavn sílu duševní pstila. Vnitní život a krá

pedí život tlesný, který je pekážkou vyššího vzletu. Marn bránf

sevšednní a klesání, kdo se podizuje tlesnému životu ped duševnír

A nedovede toho, kdo není schopen, kdo nemá opravdový hnus p(

smyslností a kdo vlastním poznáním nedojde k tomu, že duševní je výší

krásnjší, bezpené a životodárné. Tak nejen dílo Browningové, ale i cé

její osobnost, její vlastni manželství, zbudované na tchto zásadách, pat

djinám krásy a ideál. —

V dob, kdy Aurora vyšla, pijata byla nadšen. Byly však hlasy, j<

spisovatelce vytýkaly, že snížila svoji poesii v místa, žen i umní zakí

zaná. Byly to zajisté hlasy tch. které tepala. Browningová se bránila p
znan: »Dotýkám-li se v díle tom jistých vcí, je to proto, že mi svi

domí velelo neignorovati jich. Co pohoršuje v mé knize nejvíce — ví(

než povídka o Marian, daleko více! —
,
je zmínka o postavení žen v ni

šich mstech, jehož prý se žena nijak nesmí dotknouti, praví obvyklé p(

dání. Já smýšlím naprosto jinak. Nevšímá-li si žena téhle bídy, budou

ženy jako pohlaví trpti dále; pak není pomoci žádné z nás — budí

nmý a umírejme. Proto jsem mluvila a mluvíc užila prostých slov, 1

padajících jako skvrny, jež byste rádi vymazali, slov, jež zmírnna,

snad ohrozila sílu a pímost mravního úinu.

«

Aurora Leigh byla známa již Sofii Podlipské ped ptadvaceti lét]

pece dnes teprve došla tolik pochopení, že byla peložena, dnes, kdy

jí tolik poteba jako vedoucího ideálu. Došla pekladu, kdy je žení

hnutí na p)Ostupu k mravní své stránce, k svému prohloubení, kdy sp

lenost ocitá se ve svém zmatku na pokraji zkázy. A proto pála bych

aby kniha ta ocitla se v rukou každé dívky, aby ideály její byly dány

cestu životem každé naší dcerce tak, jak je pekladatel s dobrým poct

pním vnoval své dcei. S tmi ideály v srdci i v duši nemusí se ni



75

mládež báti budoucnosti, ale musí se báti všech pohrom, pjde-li dále za

heslem zhouby »vyžíti se*. To není ^rozvinout se«.

*

- Sjezd žen v Rousinov, který se konal 20. srpna, možno na-

zvati neblahou událostí v ženském hnutí, která vrhá ženy pracovnice

o mnoho let nazpt v dobývání veejného mínní a v pomru k mužiím,

jež nutno získati, a kteí nedovedou se rychle orientovat, pochopit situaci

a odlišit rzné initele a proudy, které se navzájem ruší, ale kteí hned

z celkového dojmu odsuzují ženy vesms. Již pípravy sjezdové daly se

ve znamení nejednotnosti. Pvodn vypadaly rzné pedzvsti sjezdové

jako manifestace proti »Organisaci pokrokových žen«, avšak zakroením

vlivných initel dostalo se mu rázu všeobecného sjezdu, na nmž pro-

mluvily zástupkyn rzných smr v ženském hnutí, které zaruovaly

vážnost jednání.

Žel, že opt zasáhla tu neblahá psobnost Elišky Machové, známé
organisátorky moravské. Iniciativnosti nelze jí upíti, ani oirganisátor-

ského ducha, jemuž dkuje Morava základy mnohých ústav: Vesny, Ho-
spodyské školy v Kateinkách, Útulny v Brn, spolku »Záchrana«

v P'raze a j. Avšak psobnost její mla by pestávati na sorganisování a

založení, pak mla by vždy ustoupiti, nebo v pravidelném vedení pravi-

deln dopustí se výstelk. Tak i na sjezde v Rousinov, kde nepipustila

poslední enici a se svými pomocnicemi, pomr neznalými, zamezila vo-

lební resoluci »Organisace pokrokových žen«. Jedna z úastnic líí v do-

pisní své dojmy takto: »Krásný dojem, kterým se nesl celý sjezd, všechny

vážné a vcné pednášky, zakonil ošklivým, strannickým vystoupením

Machové, která, kdyby se byla mírnila, byla by snad obstála. Resoluce se

mohla podat a mohlo se o ní hlasovat — ale ty osobní tenice nií vše

krásné a dobré a práce úspšná a šlechetná rozráží se vášnivými nárazy.

Ctižádost, nevraživost, nedorozumní a klevetáství hraje velkou úlohu,

pak musí vyzníti taková práce nepkn a nepravdiv. Pi tom psobí i po-

litika, každý chce vnutit druhému své náhledy — a proto potom takový
chaos! ... A co se docílí rozilováním se? Jen výsmch muž. »Chtjí prý
být voleny do parlamentu a hádají se juž mezi sebou — jaké by to bylo

tam? Nejlépe se neplést mezí n,« smáli se muži. To nelze nazvat úsp-
chem ženské práce, to je zptný krok a musí býti v budoucnosti zame-
zován. Kam bychom dosply, kdyby ženské hnutí ocitlo se v rukou tak ne-
povolaných a nevyspalých, jak ukázalo se býti poadatelstvo sjezdu tohoto ?«

V pedveer sjezdu jednáno bylo krom jiných otázek též o to. aby
organisace morav.sko-slez.ská. kterou ped lety založila E. Machová a která
vlastn je passivní a neexistuje ve skutenosti (až na Machovou, která
kuje sem tam njaký vlastenecký výbuch), aby se formáln rozešla a
spolky, které v ní mly být zastoupeny, aby vešly ve »Svaz«. Vtšina
správn uznala, že je to pro tu chvíli zbytené a násilné, když zatím
vzrostla »Organisace pokrokových žen« a že Morava nemže upotebovat
direktivy z Prahy, jelikož pomry tamní valn se liší od pomr v e-
chách. Naped je teba organisovat se v obou zemích samostatn a již

sorganisované zem pak budou zdárn pracovat spolen, jako to zaala
»Organisace pokrokových žen« s »Výborem pro volební právo žen«. Není
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teba vyvolávat umlé útvary tam, kde necítí se toho poteba a kde pi-

rozeným vývojem tvoí se sdružení takka sama ve form vyhovující

Proto možno íci, že dnes každý pokus tvoiti nové » Svazy* je pokuserr

proti tvoící se »Organisaci pokrokových žen«. Ostatn shora uvedenj

posudek úastnice sjezdu, podávající tak smutný obraz našich dnešních

žen, ukazuje, že místo budování »Svaz« musíme nejdíve upevnit orga-

nisaci, disciplinu, a psobit k sebevýchov jednotlivce a v první adt
k mravní sebevýchov, sebezodpovdnosti a sebekázni, z níž plyne celí

ostatní povaha lovka. O. S.
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Zprávy knižní a literární. Logos, Internationale Zeitschrift

fur Philosophie der Kultur. Unter Mitwirkung von Rudolf Eucken, Otto

Gierke, Edmund Husserl, Friedrich Meineke, Heinrich Rickert, Georg

Simniel, Ernst Troeltsch, Maix Weber, Wilhelm Windelband, Heinrich

Wlolfflin herausgegeben von Georg Mehlis : vychází od loského roku,

roník 9 mk. — H. Schulz, Die Schulreform der Sozialde-
m o k r a t i e, 191 1, za 2 mk. — Deutsche Soziale Rundschau.
Einc Halbmonatsschrift fur freiheitlichen Nationalismus und gesunde ge-

sellschaftlicbe Entwickelung, Víde, ron 12 K. — Dr. Med. Kaup, E r-

náhrung und Lebenskraft der lándlichen Bevólke-
rung, 1910, 12 mk. — M. Sering, Die Verteilung des Grund-
besitzes und die Abwanderung vom Lande, 1910. — Dr. F.

Múller-Lyer, Formen der Ehe (2. sv. spisu: Die Entwickelungs-

stufen der Menschheit). — Dr. Engert, Die Siinden der Pápste
im Spiegel der Geschichte, za 6 mk. — Tews, GroBstadt-
paedagogik, 191 1. — Paperson I n t e r-R a c i a 1 P r o b 1 e m s,

Conimunicated to the First Univcrsal Races Congress, held at the Uni-

versity of London, July 26—29, 1911. — Quellenlesebuch zut
Kulturgeschichte des friiheren deutschen Mittel-
a 1 1 e r s. Herausgegeben von W. Jahr. L Texte. H. Úbersetzungen und

Anmerkungen. 1911. — Willy Helpach, Das Pathologische in

der modernen Kunst, 1910. — Goethe und seine Freunde
im Briefwechsel von R. M. Meyer, 3 sv. — Dr. Fr. Oppenheimer,

Dozent, Theorie der reincn und politischen Oekonomie,
ein Lehr- u. Lesebuch fiir Studierende u. Gebildete, 2. vyd. 191 1. — R a t-

geber fiir die weibliche Berufswahl. Eine Ubersicht iiber

die Berufe, die den Frauen in Osterreich offenstehen. Zur Beratung er-

werbsuchender Frauen und Mádchen, und fiir die Eltern heranwach-
sender Tochter auf Anregung und unter Mithilfe der »Vereinigung der

arbeitenden Frauen* von Eduard Leonhardt, Direktor der Fachschulen

und Kurse der »Vereinigung der arbeitenden Frauen «, 2 K. — Lilii

Hauff, Die Entwicklung der Frauenberufe in den letz-
ten Jahrzehnten. Mis besonderer Berticksichtigung der beruflichen

Entwicklung in Halle a. S. Berlín, 191 1. — Prof. G. Heymans, Die
Psychologie der Frauen, 1910, za i Mk. — Im steinernen
Meer: GroBstadtgedichte von Hiibner und Moegelin, 191 1: zajímavá
sbírka lyriky velkomstské, popisující moderní msta a jejich vývoj. —
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Rob. Hessen, Die Prostitution in Deutschland, 1910. —
Alexander v. Heichen-Russwurm, Geselligkeit, Sitten und Ge-

biánche der europáischen Welt 1789—1900. Stuttgart,

1910. — August Bebel, A u s m e i n e m L e b e n, 2 sv. — Prof. K. Neu-

meyer, Internationales Verwaltungsrecht. Innere Yer-

waltung, I, 1910. — Prof. Dr. Ernst Friedrich, Geographie des
Welthandels und Weltverkehrs. Mit 6 Karten. 191 1 .

—
Werner Sombart, Die Juden und das Wirtschaftsleben,
191 1. — Prof. Jos. Schumpeter, Wie studiert man Sozialwis-
senschaft? 1910. — Morris Hillquit, Der Sozialismus, seine
Theorie und seine Praxi s. Obersetzt von A. Heppner, 191 1.

—
Jeroným Šubrt a spolupracovníci, eské menšiny v severový-
chodních a východních echách. S dodatkem : Roztroušené

nmecké menšiny (se 3 mapami). V Praze, 1910. Nákladem Národní Jed-

noty Severoeské. 410 str. 8 K. — Prof. L. Bernhard, Die Polen-
f r a g e, 2. Auflage, 1910. — Deutschtum und Polentum in po-

litisch-konfessioneller Bedeutung. Im Auftragc der Deutschen Ver-

einigung verfaBt von Dr. Johannes Altkemper. Mit eineni Geleitwort des

Vorsitzenden der Deutschen Vereinigung Grafen zu Hoensbroech-Haag,

191 1. — Ed. v. Wiertheimer, Graf Julius Andrássy. Sein Leben

und seine Zeit, nach ungedruckten Quellen ; I : Bis zur Ernennung zum
Minister des Aussem : životopis je podán s maarského hlediska, vyniká

v nm nepátelství Andrássyho k Slovanm a zejména k echm, vyniká

však také neúspch naši eské politiky vedené šlechtou. Na vzniku íjno-

vého diplomu Maai mli znanou úast, také v sistování ústavy, jakož

vbec Maai vždy dovedli siln psobit na vnitní politiku Rakouska;
vliv císaovny y knize Wertheimerov vypsán podrobn. Proti echm
mezi jiným dvoru mohlo být namluveno, že zpsobili povstáníko v Ogu-;

lín, — za nálady tím vzniklé fundamentálky padly. — Anton Springer:

Handbuch der Kunstgeschichte. I: Das Altertum. 9., erweit^

Aufl., bearbeitet von Adolf Michaelis. Leipzig. — Mein Leben von
Richard Wagner, 2 sv., 191 1: Wagner napsal tuto svou autobio-

grafii 1868—74. Vtší ást (léta od narození do r. t86i) byla již 1870 pro

nejbližší pátele Wagnerovy vytisknuta, ale jen v 15 exempláích; jeden

se dostal také Nietzschemu, tenkrát obdivovateli Wagnera, posloužil mu
však za doklad, že Wagner je neupímný a lovk malý. Autobiografii

te vydala paní Kozíma, obávajíc se, že by za dv léta mohla být vydána,!

nebo do té doby právo vlastnické na spisy Wagnerovy pestane. Paní Ko-
zíma dovede poítat. Ona je do znané míry autorkou Wagnerovy autobio-

grafie; v pedmluv se nám íká, že Wagner své zprávy o sob a j. dik-

toval své pítelkyni a manželce — paní Kozíma ty zprávy velmi peliv
vybírala a upravovala. Wagner sám ve své autobiografii rád by korrigoval

svj život, obzvlášt by svtu rád namluvil, že láska ke Kozim byla je-

dinou láskou a strastí. Ve skutenosti plamenn miloval svou prvou ženu,

hereku Minu (Elza), se kterou žil 25 let; následovala episoda s Matyldon
Wesendonk (Isolda), která sice jeho lásku optovala, ale která se mu ne-,

oddala, vnucujíc mu takto úctu ped povinností — (Matylda zachovala se

muži a dtem) — a vzbuzujíc v nm idee o istot a vrnosti, které se\
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bjevuji v »Tristaniu a »Parsifalu«. Podle tchto ideí Wagncr se iieza-

hova) s ženou Bulowa, Kozimou. Dopisy Wagnerovy k Matyld vyšly

902 (dnes už je 26. vydání!). Kritický životopis Wagnerv máme teprve

: d loského roku od Kappa : R. W a g n e r, E i n e B i o g r a p h i e ; zde

ííe nám Wagner jeví ve vší své neustálenosti a neopravdivosti k ženám,

''íše Matyld z Paíže o své bezmezné lásce, ale již miluje ženy jiné a

v r. 1864) zaíná pomr s Kozimou: ani VV. ani Kozíma nemli tolik od-

.rytosti, aby se Biilowovi vyznali — tento náhodou 1866 poznává, že žena

e mu již dv léta nevrnou (list, jenž to prozradil, te u Kappa). — Prof.

\. Drews, Die C h r i s t u s m y t h e. II : Die Zeugnisse fiJr die Ge-

chichtlíchkeit Jesu, 191 1: odpov Drewsova rzným theologickým kri-

ikm. — Arthur Bonus, Wider die Irrlehre des Oberkir-
: h e n r a t s. Mít einem Anhang : Aktenstúcke zum Fall Jatho,
nul einer Beigabe. 60 pfenik. — Jos. Leute, Ultramontanismus
n Theorie und Praxís, 191 1. — Prof. Hugo GreCmann : Nov obje-

dený spis z doby Kristovy (»In.ternationale Wochenschrift fúr

vVissenschaft«, V, 9) : Pedsieda židovsko-theologického semináe ameri-

:kého v New Yorku, S. Schechter, uveejuje sbírku text »Docu-

nents of Jewish Sectaries«, z niž hned první svazek, mající ne práv
/hodný podtitul »Fragments 01 a Zadokite Work« (Cambridge 1910),

/zbudil v Americe a Anglii zaslouženou pozornost. Jedná se o dva ruko-

jisy, z nichž prvého, pocházejícího z 10. století po Kr., zachovalo se úpln
[6 stran, z druhého, z 11. neb 12. století, pouze 2 stránky. Oba texty jsou

md idomky téhož spisu nebo dv podání jednoho spisu, nemálo se lišící,

i to spisu, jehož sepsání spadá do doby hodn starší. Vydavatel nejen uve-

-ejnil texty, ale odvážil se i peložiti je, a dosud není možno mluvitf

) úplném porozumní, pokud texty nebudou udlány itelnjšími. Schechter

nyslí, že tu jde o dokument sekty zadokítské, o níž víme tak málo

ako nic (teprve pozdjší spisy sdlují, že zavrhovala úpln rozvod a že

:ítala na msíc ticet dní), což však jest — dokazuje prof. Hugo GreB-

nann -— pochybno, ponvadž spisek souhlasí jenom ásten se známými
idleními, kterážto ostatn, pocházejíce z novjšího podání, nejsou doku-

nentární, a ponvadž odporuje zcela názorm Saduce, jež nemožno od

^adokit odluovati. Také málo pravdpodobná jest domnlá souvislost se

lektami samaskými nebo dokonce egyptskými, ježto je tém jisto, že

ipis sepsán byl v Damašku, a dle jistých okolností (silné zdrazování
:ákona, hlavn svcení sabatu) dá se souditi na dílo farísejské. Proto prof.

jreBmann navrhuje jmenovati spis, jehož pvodní název není znám,
>Písmo damašské« místo » Písmo zadokitské«, kteréžto oznaení (Schech-

erovo) jest, ne-li chybné, tož aspo sporné. e je hebrejská, promíšená
u a tam pozdjšími rabínskými výrazy, které vnikly do pvodního textu

)ozdjšíra pepracováním. První ást spisu je pojata poeticky; druhá ást
kýta pohled do zízení židovské diaspory v Damašku (byly 4 stavy : knží,
evité, t. j. podízení knží. ísraelité, t. j. laici, nezasvcenci, a proselyté;

dada byla sestavena ze zvolených knží a 6 laik ve stáí 25—60 let;

r ele vlády byl knz a »spoluradní«). První ást rukopisu damašského,
iž možno pojmenovati H a g g a d a, obsahuje poetická písloví s úvahami
ljepisnými. Historický rozhled sahá až do doby »strážc«, andl, kteí
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byli svrženi s nebe a spcutáni, a jichž synové byli obi. Druhá ást, kterc

možno oznaiti jako Halách a, je prosaická a jsou v ni vedle zákoi

o zizeni pedpisy o pomst, pisaze, oist vodou a pedevšim o svce

sabatu. etné citáty ze Starého Zákona neskytají nieho nápadnéh

pozoruhodný jsou však citáty pseudoepigrafických písei

které jaksi tvoi most mezi Starým a Novým Zákonem (jsou to spis

které asi od 2. století ped Kr. do 2. stoleti po Kr. byly židy uznávány ;

rovnocenné se staršími »svatými« písmy, ak od 3. stoleti po Kr. byly pc

pokutou zakázány a také do kanónu nebyly pojaty). Citáty ty úkazu

jasn, že prvotní znni »Knihy jubileí* (o jejímž názvu dovídáme se z(

poprvé) bylo hebrejské, a díve myslilo se i na prajazyk aramejský, a ;

správn soudilo se o Zákonech dvanácti patriarch, existujících úpli

v peklade eckém s etnými odkazy na Krista, že jich základní sepsá

bylo židovské a vty kesanské byly pozdji pipojeny. Záhadná je jeno'

asto uvádná »Kniha HHGV«, za níž asi bude se skrývati název samo

nho spisu damašského. Citáty dávají nám hlavn vysvtlení nábože:
ského stanoviska toho dokumentu. Spis damašský vznikl z téh(

ducha jako Jubilea a Zákony dvanácti patriarch, a o tch je jisto,
|

nejsou »saducejské« nebo »zadokitské«, jak díve se vysvtlovalo, ale is!

»farizejské«. Všecky tyto ti spisy také v mnoha jednotlivostech se sh

dují (na píklad v pijímání tajných písem a tajných uení, v úzkostlivé'

plnní naízení o sabatu, v odluování se od pohan, v zdrazování »z

kona«, v odporu proti farizejskému kalendái atd.), a jediný odchýlí

bod mezi nimi práv ukazuje na tsnou jich souvislost: »Pomazaný« tot

pocházel dle spisu damašského z »Arona a lsraele«, ale dle Jubileí a Z;

ko z »T>evi a Judy*. Andl ^Mastema*, jehož jméno, známé poui

z ethiopského pekladu Jubileí, nebylo dosud jist vysvtleno, takže
I

pochybovalo o správnosti podání, jest zde oznaován jako »andl soitei

(16, 5). Zajímavo je, že zde vidti, jak už v židovství byl pedem piprí

ven pojem »nového zákona« nebo »rouhání se proti duchu £vatému« a
Doba sepsání pohybuje se mezi lety 100 ped Kr., kdy asi povsta!

Zákony a Jubilea, ve spise už citované, a 200 po Kr., v kteréžto dolj

možno také v židovské diaspoe damašské pekládati správný fariseisir

nejspíše spadá do doby Kristovy. Pesné urení je ztíženo tím, že text n'

uchoval se nám v podob pvodní; jen ze zpráv, obsažených v pozdjšít^

pípiscích, možno bitdovati domnnky, ale nieho více nežli domnnky. -1

Hermann Guthe, Prof. f. alttest. Exegese, B i b e 1 a 1 1 a s in 20 Haup'

und 28 Nebenkarten mít einem vollstándigen Verzeichnis der alten m
neuen Ortsnamen. 191 1. — H. Schneider, Dozent, Kultur und De
ken der Babylonier, iQio. — Dan zove se msíní revue, vych*

zející na Cetyni. Redaktory jsou Dr. Škeic a Dušan Džukic. Soudíc podi

posavadních píspvk revue dlá dojem dobrý; upozorujeme na lán*j

o Kižanovicovi ; zaznamenáváme báse krále Nikoly : Moi — prograj

erné Hory dostat se k moi. »Dan>,< pináší hospodáské a hygienici!

pehledy. (»Dan« stojí ron T2 frank.) — Rodina, trnáctidenník c]

ských otc, matek, rodin a domácností. Smíchov, 1044. — Ujedinjenjj
je nyní název blehradského »Slov. Jugu«, vydávaného prof. B. Mark|l

vicem. 1



Náhlé zmny.
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Když
po letošních volbách do íšské rady svob. pán Gautsch povo-

lán v elo vlády, ani jeho nejbližší pátelé nevili, že by ten-

tokráte chtl zstati tak dlouho v úad, až by se mu podailo ve

vnitní politice rakouské zjednati situaci, která by, když už ne za-

jišovala, tož alespo slibovala a umožovala klidný další vývoj vcí.

Vdlo se, že baron Gautsch co samostatný politik nedovede praco-

vati za uritým cílem a nevzdati se díve svého poslání, dokud by

sám nezjistil úspch neb neúspch. Baron Gautsch nelekal se nikdy

pekážek a obtíží, jež politická situace sikytala, pejímal úad ve-

doucího politika za každých okolností, ale stejn nevázal svj odchod

na uritou politickou událost, a kladnou nebo zápornou. Jednoho

dne zdála se 'mu, pokaždé když byl u vesla, situace nepíjemnou —
.'bez dlouhého váhání žádal za propuštnou, nemaje pražádných sta-

rostí, co se dále stane. Aprs nous le delug-e. Ani letos, když baron

Gautsch pejímal po baronu Bienerthovi vládu, nikdo v dlouhé trvá-

ní tetího kabinetu Gautschova nevil, ale pec jen mlo se za to,

že vydrží rok. Neminulo pl roku a baron Gautsch zmizel z mini-

sterské lavice, tentokráte jak se zdá trvale. Místo presidenta nej-

vyšší útárny, které si v dívjších letech nechával v reserv, je

obsazeno a jiného vysokého úadu pro barona Gautsche není. Jist

na tuto nestálost psobí stará choroba barona Gautsche, která roz-

rušující a nesporn ohromn obtížný úad pedsedy ministerstva na

dlouhou dobu nesnese, ale tentokráte zpsob odchodu jeho vnucuje

pímo domnnku, že jej pilmlo k odstoupení poznání, že mu schází

státnické umní pro spletitou situaci ve vnitní politice rakouské.

Známá ješitnost barona Gautsche tuto domnnku iní sice velmi

pravdnepodobnou, ale pec hlubšího dvodu pro tento jeho odchod

vru nezbývá. Pehlédneme-li totiž prbh jeho posledního režimu,

vypadá vše tak, jako by baron Gautsch byl pišel pouze proto, aby

okázalým zpsobem prohlásil Bienerthv systém za nemožný a pak

NAŠE DOBA. R. XIX., . 2., 1911. 20. listopadu. g
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aby ihned odešel, aniž by byl sám dokázal, že zná správnjší a úsp;

njší. V poslední den své vlády baron Gautsch prohlásil, že b(

Cech v Rakousku nelze vládnout a s tímto prohlášením zmizel.

Bývalému ministrpresidentu za konstatování této pravdy p
znána v politické veejnosti naší skoro nedotknutelnost. Aniž b;

chom se proti tomuto § 64. mladoeského trestního ádu chtli pn

hešiti, zdá se nám pece, že to i na skrovné ambice barona Gautscl

trochu málo. To, co baron Gautsch v poslední své ei v parlamen

o pomru eské delegace k vlád a ostatním stranám ekl, mže b;

pedmluvou, pedpokladem pro další jeho postup, má-li ten výre

mít cenu, ceny té pozbývá, když ministr odejde, aniž by dsledl

toho fKJznání provedl. A v tom provedení nelze spatovat jen jm

nování eských ministr, hlavním dsledkem podobného prohlášei

je methoda vládní, trvalý systém takový, aby eským stranám, aspc

nkterým, bylo umožnno se ctí takový režim podporovat, a ktei

spoívá hlavn v tom, že se poteby a ipožadavky eské, asové

oprávnné, splovaly stejn jako polské a nmecké, aniž by od

ských poslanc žádány byly za to zvláštní obti, aby jmenoval

toho eského úedníka sebe vyššího nebylo ipovažováno za bh
jakou koncesi. V dané situaci výrok barona Gautsche bez odpoi

ml svou cenu, ale jen potud, že ml a mohl být zaátkem. Ale c

byl ihned koncem a psobil do budoucnosti jen potud, že nástupe

Gautschv jmenoval eského ministra (snad zatím i dva) — bi

dou-li následovat zmínné už dsledky ostatní, prozatím není vidí

ale podle zaátk, jak se jevily ve vystupování a vstupování minist

spravedlnosti, jsou o tom jisté pochybnosti. 2e ostatn onen za
tek není mnoho, alespo zstane-li osamocen, víme z historie kab

net Bienerthových, v nichž skoro stále sedli eští ministi. I

Prohlášením svým baron Gautsch alespo autoritativn dal

pravdu nám potud, že prohlásil, že (bez nás nelze vládnout. To!

v poslední den dané prohlášení barona Gautsche, kterým tedy d

savouoval vládní systém barona Bienertha, je celým obsahem letd

ního intermezza barona Gautsche. Opakujeme, že nijak nepodd

ujeme ani tohoto prohlášení v daném okamžiku ani odvahu, ktej

k nmu náležela. Nicmén považovali bychom za velkou politictó

chybu, kdyby toto credo barona Gautsche, credo tak samozeji

pro každého rakouského ministrpresidenta, mlo být u nás pecei

váno a zejména i tenkrát, když autor jeho už dávno odešel. Poli

cké djiny rakouské nutí nás pímo k takové skepsi, nehled J

k tomu, že taková prohlášení o nestrannosti a objektivit v Rak<
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skli dosud každá vláda dávala, dává a dávati bude. Ale když porov-

náme jen jeden podobný výrok uinný na ministerské lavici, srov-

náme-li, jak jinak se s tímto prohlášením nakládalo súastnnou

stranou, a za jakých okolností sama vláda ono prohlášení dala, po-

známe brzy, jak oprávnna je naše opatrnost. Druhého bezna 1885

ministr financí dr. Julian rytí Dunajewski ekl v poslanecké sn-

movn, skládaje jaksi úty ministerstva po ptiletém zasedání

v roce 1880 zvolené snmovny: »Ceho jsme dosáhli? Dokázali jsme,

že žádná strana v Raikousku co taková nestaí, aby státní lo v pa-

tinou dráhu uvedla, že v Rakousku vláda nenáleží žádné stran

a žádné národnosti výhradn. Dokázali jsme, že vládní monopol

jedné strany anebo národa neexistuje, dokázali jsme, že lze vlád-

nouti ne sice proti vám (Nmcm) — byli jsme daleci
této myšlence — ale, a o tam jste ipochybovali, velectní pánové,

že lze vládnouti bez vás a pec že lze uspokojiti poteby státu.

«

To ekl Dunajewski Nmcm jménem kabinetu hrabte Taaffa a

zajisté nikdo dnes nebude tvrdit, že hrab Taaffe vládl v našem

sm}-3lu. Naopak: len redakce, která dnes baronu Gautschovi slibuje

vnou pamt za jeho proklášení, o hrabti Taaffovi napsal (po

zkušenostech skoro dvacetiletých!): »Taaffe zimnil naproti nám
methodu. Za to, že jsme bez podmínky obeslali íšskou radu, dostali

jsme Stremayrova jazyková naízení a eskou universitu. Pijali

jsme to jako odmnu a zde zaala naše falešná posice . . . Davše se

oblouditi sliby, že oprávnným našim požadavkm vláda bude vy-

hovovati krok za krokem, od pípadu k pípadu, ocitli jsme se na

vratké pd, která se nám pod nohama trhala a boila pi každém

hnutí. My byli Taaffem postaveni pod zákon a Nmci, misti v pe-
krucování faktv i slov, dovedli dáti vci vzezení takové, jako by

nám bylo vykázáno privilegované místo nad zákonem. Taaffe nikdy

nenabral síly, aby tento pomr uvedl na pravou míru zákonitosti,

ani toho nechtl. Tedy zlo, kteréž pinesl obratný Taaffe do poli-

tického života v Cechách, rozšíilo se a zachvátilo celou Cislajtanii

a zachvátilo ji jak upír svou obt . . . Poznání, že systém Taaffv
je eskému národu velmi nebezpený a že teba býti na

bedlivé stráži nejen nemnohých našich statk národních, nýbrž

i zdravého citu a vdomí národního, záhy zaalo zobecovati ve stra-

n mladoeské.« Nesouhlasíme ovšem s panem Holekem, pipou-

štíme, že vláda Taaffova pro nás znamenala pokrok ohromný proti

dívjšku, že máme na jeho vládu vzpomínky, které k takové dnes

tak zlacinlé vné pamti mnohem víc opravují, než prohlášení
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barona Gautsche, ba ;možno skoro íci, že celý náš kulturní a poli-

tický fundus instruktus, ipokud nepovstal na naší pd, nýbrž v(

Vídni, pochází z doby hr. Taaffa — universita a naízení Stremay

rovo! A hrab Taaffe také není vinen, že jsme ipo jeho odstoupen

a smrti nedovedli to ddictví uchovat. Ale esky, v duchu eské po-

litiky ani staroeské, hr. Taaffe nevládl a pece drem Dunaj evvskin

dal prohlásit, že byl dalek toho vládnouti proti Nmcm. Jak dob<

nmecky centralisticky ten dobrý hrab Taaffe vládl bez Nmc
a jak jej Nmci krvav potírali, jak mu dnes ješt zloeí, ba možm
konstatovati, že baron Gautsch jen proto pijat u Nmc a zejmén;

u vídeského tisku — ne snad ponvadž byl lenem kabinetu hr. Ba

deniho — jen .proto, (ponvadž byl ministrem vyuování za hr

Taaffa. A my nyní máme být vdnými na vky baronu Gautschov

za to, co ekl pod tlakem stokrát dokázané pravdy?! Možno tedy

že baron Gautsch chtl si zaíditi svou politiku jinak, než jak se n;

ni dívali ve Vídni až do jeho píchodu, ale pak nesml pejímá
úlohy druhé. Zvrátit zvrácené názory na politické možnosti v Ra
kousku, uspoádat pomry v parlament a na snmu eském vyžaduji

tolik státnických kvalit, tolik práce celého lovka a silného politika

že je naprosto vyloueno, aby se i nejsilnjšílmu vedle toho vydaí

úkol druhý a jiný. Vždy baron Bienerth ,po celou dobu své vlád;

nemohl provésti nic jiného, než pokusiti se o dkaz, že lze vládnou

bez nás a snad i proti nám. Když se dkaz ten nepodail, odešel

ale všecky otázky státní i politické stály tam, kde byly, když baroi

Bienerth vládu nastoupil. Jen proto íká se dnes systému jeho »sy

stém neinnosti «. A nyní po nm povolán baron Gautsch, aby pro

vedl dsledky nezdaeného pokusu Bienerthova, aby pesvdil neje;

parlament, ale celý rakouský svt politický, že pravý opak toho, c{

dokazoval (baron Bienerth, je správný, ale aby pi tom souasn I

zárove provedl další dv malikosti : reformu vojenskou a bern^

To byl úkol nadlidský a na ten nestaí státník daleko vtší, než ji

baron Gautsch. A co více : baron Gautsch povolán v první ad
proto, ponvadž ml nejdív a pedevším qpatit peníze a voják;

Tm, kteí jej povolali, nebylo teba dokazovat, že bez Cech nelí

vládnout, a proto mysleli patrn, že píchod barona Gautsche sál

vystaí na vládu s námi. Jakých škod politických nadlalo dokazi

vání barona Bienertha v parlament a u Nmc, na to se zapom
nalo, a zapomnl na to i baron Gautsch sám, jinak by jist se U

optimisticky nebyl ipouštl do akce a poslání, na nž nestail. Ješi

nost barona Gautsche a snad i osobní sympatie, které u jednotlivý
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vwíc eských požívá, jist jej klamaly a rozarování dostavilo se

až tehdy, kdy mlo dojít ke skutkm, když se ukázalo, že osoba

barona Gautsche nevystaí na eské stran, i když vedle nho dva

eši budou sedt na ministerské lavici a ukázalo se na nmecké stra-

n, že tami považují práv osobu barona Gautsche a dva eské mi-

nistry za nejkrajnjší ústupek, za naprosté sestátnní eské delegace.

Jakmile baron Gautsch chtl udlat krok dál, Nmci baronem Bie-

nerthem tak zhýkaní se vzepeli a zatarasili mu cestu. Teprve,

když baron Gautsch nevidl východišt z této situace, ekl Nmcm,
že odpor jejich bude marným, ale sám vidl už, že nedostane ani

ipeníze ani vojáky ani že neuspoádá pomry ve Vídni a tím mén
v fráze.

Odešel. Nmci za vstoupení do vládní vtšiny eským ,poslan~

cum chtli koncedovati jedin dva ministry a ti ipovoláni^ do kabi-

netu nástupce barona Gautsche, jímž se stal dosavadní ministr vy-

uování dr. Karel hrab Strgkh. V posledních dnech panování ba-

rona Gautsche v politických kruzích mluvilo se o požadavcích, které

prý eští poslanci stanovili vedle jmenování dvou ministr. S eské

strany sice prohlašováno, že uritých požadavk nebylo, ale z obsahu

publikovaných tch požadavk a vlastn podle zamítnutí jich nme-
rJ<ým svazem bylo patrno, že baron Gautsch pochopil, že musí zjed-

nati ústedí, v nmž by eské delegaci anebo alespo ásti její bylo

umožnno vstoupit a setrvat ve vládní njaké kombinaci. V pora-

dách s ibaronem Gautschem byly mu líeny nemožné pomry ve ví-

deské byrokracii a bylo jist poukazováno k nemožnosti pokraovati

v dohodování eskonmeckém, budou-li se opakovati u nmeckých
soud v Cechách pípady porušování platných dosud pedpis a naí-

zení, zejména Stremayrova. Jakmile však baron Gautsch Nmcm
o tchto stížnostech se zmínil, byl konec všemu jednání. Jak lehko-

mysln baron Gautsch ^pevzal po pádu Bienerthov obtížný svj
úad. ukázalo se teprve nyní. on pehlédl, jak znané obtíže jsou

na nmecké stran a odešel, aniž by se byl pokusil je pekonati a už

proto jeho poslední prohlášení ztrácí na cen. Ony obtíže prost

penechal nezmenšené svému nástupci. Tentokráte Nmci byli opatr-

njší: snad aby vzali jak novému ministrpresidentu tak zejména

eské delegaci možnost njakého jednání na základ onch požadavk,

' Ministr veejných prací Otokar Trnka jmenován ihned, s drem Brá-

fem do dnešního dne se jedná o pevzetí ministerstva orby. Dr. Bráf vzpírá

se dosud, ale zdá se, že velkému nátlaku z míst nejvyšších na konec povolí

a jmenování pijme.
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jichž splnní by bylo znamenalo ne víc než nápravu nemožných a ne-

udržitelných pomr ve státní správ, požadavky eské, jak jim

baronem Gautschem byly oznámeny, uveejnili zárove s jich na-

prostým odmítnutím a vedle toho si zjistili, zdali rukojmí Nmc
v kabinet, ministr spravedlnosti dr. Hochenburger, je pipraven

a odhodlán ono odmítnutí eských požadavk nmeckým svazem

v ministerstvu zastávati. Zajistili si tuto ipodporu svého ministra

Dr. Hochenburger oznámil dru Grossovi, pedsedovi nimeckéhc

svazu, že vstoupil do kabinetu hr. Strgkha za uritých podmínek

a podmínky ty nebyly niím jiným, než výslovným zamítáním eskýcl:

požadavk. I ty podmínky dra Hochenburgera byly publikován\

k nemalé mrzutosti hr. Strgkha, který se opt a opt namáhal zl)

dojem jimi na eské stran zpsobený oslabiti. Z tohoto úsilí j(

patrno pouze, že nový iministrpresident lituje jen nešikovnosti svéhc

ministra spravedlnosti a nemožnosti zapít meritorní správnosl

onoho autoritativního uveejnní podmínek dra Hochenburgera. Né

slovo lze hr. Strgkhovi vit, že pan ministr spravedlnosti žádnýcl

podmínek písemných nepodal a že také pi písaze v schonbrun-

ském letohrádku nesložil svj slib za uritých podmínek. Nutno znát:

názory, minulost hrabte Strgkha a jeho pomr k dru Hochcn-

burgerovi, aby bylo usnadnno posouzeni celé záležitosti. Hrab
Strgkh to byl, který baronu Bienerthovi dra Hochenburgera z(

Štýrského Hradce co ministra spravedlnosti objevil a dohodil. Muse

tedy jako starý pítel a krajan názory dra Hochenburgera znát

a stejn znal nynjší chef justice politické krédo hr. Strgkha
O tom pece mezi obma nebude asi sporu, že si objektivní správv

v Rakousku dovedou pedstaviti bez eských sekních chef a stejn<

asi dr. Hochenburger bude pesvden, že chef kabinetu je ochoter

pomáhati Nmcm pi nulifikaci naízení Stremayrova via fact

a pi zízení nmeckého státu soudcovského stejnou cestou. O ton

mezi obma pány nemusilo být ani zvláštních konferencí, stailo as

mžiknutí oka, páni se znají. Z dob hrabte Badeniho. Mezitím c
hrab Strgkh, tenkrát dvorní rada v ministerstv vyuování, svýn

ostentativným odchodem z úadu revoltoval vysokou byrokraci

vídeskou proti chefu vlády a jeho systému, dr. Hochenburge

vedl v parlament revoltu poslanecké snmovny.

Hrab Strgkh, aniž by to zvlášt a ústné teprve musel pro

hlasovat, jist stojí na stanovisku nmeckého svazu: bez Cech

v parlament jist nelze pracovat, ale víc než dva ministry se Cc

chm dát nesmí. Vše ostatní si Cechové musí vykoupit »smírem
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v Praze, a pracovat v parlament znamená pedevším schváleni

penz a voják.

O politické osobnosti hr. Stiirgkha neteba prozatím zevrubnji

mluvit. Situace v parlamente všemi tmito okolnostmi je tak roz-

háraná, nemožná a neudržitelná, že celý kabinet nynjší vypadá stále

ješt jako provisorium, jako pedehra k nemu, co nikdo nezná

a neví. V parlament vláda nemá majority, má jen strany, k vstupu

do majority ochotné, Poláky, kesanské sociály a ást Nmc. Ale

Poláci svou ochotu projevují tím pouze, že slibují hlasovat pro

vládní pedlohy a poteby. Dál jejich ochota pro vládu posud nesahá.

Nesahá hlavn k tomu, aby pracovali k utvoení takové situace, aby

hlasovat mohli. Tu -práci Poláci by snad vykonali rádi, ale pro vládu

jinou, zejména pro vládu parlamentární a nejoradji pro vládu dra

Bilihského, svého pedsedy.

Poláci uznávají znamenitou kvalitu jednotlivých ministr a jak

již eeno, jsou ochotni vládu podporovat, ale nemají, jak se zdá, valné

dvry v její trvanlivost a z toho dvodu si své pracovní síly šetí

pro tu trvanlivjší. Jist se hrab Strgkh mže na hlasy Polák

spolehnout, na nic víc. Oni mají v kabinet jednoho ministra, kra-

jana dr. ryt. Zaleskiho, který doasn až do píchodu dra B-ráfa

spravuje ministerstvo orby. Resortu tedy nemají. Pro tuto skrom-

nost Poláci udávají dvod zcela vcný na první pohled: nechtjí

prý, aby polští úedníci opouštli svá dležitá místa. Rychlou s,po-

le]x)u mohlo by se pak státi, že nebudou mít v jednotlivých mini-

terstvech potebný a dležitý .poet vyšších úedník, a tomu chtjí

zabránit. Zkrátka: úedníci jsou pro úady, pro druhou hodnostní

tídu, pro kesla ministerská jsou poslanci. Jelikož nynjší mini-

sterstvo je úednické, Poláci zstávají v reserv. Ze v ní dlouho

nevydrží, je jisto. Tato reserva Polák je pro nynjší vládu pováž-

livou, už proto, že i kdyby hrab Strgkh chtl obsadit resort njaký

Polákem, bude to politik, poslanec a tím by se povaha kabinetu

zmnila do té míry, že by bylo neimožno, aby se nezmnil kabinet

i v osobách. Jakmile by vstoupil do vlády druhý polský poslanec,

jist Nmci budou žádat stejn poslance, už aby byla zachována

rovnováha. Ale jak eeno, Poláci jsou tak pevn pesvdeni o ne-

možnosti delšího trvání nynjšího kabinetu, že prozatím ze své

reservy nevystoupí.

Hrab Strgkh je sotva 14 dní v úad, nemá tedy majority

a dosud si netroufá k ní pracovati. Ví jen, že musí opatit vojenskou

a berní reformu, že k tomu potebuje dvoutetinové vtšiny, ví dále.



že Nmci nejsou ochotni mu k ní dopomoci ochotou vi Cechm
a ví dále, že jednotný klub eský

O tom asi neví nic, ponvadž jednotný klub sám dosud neví

jak a co. Tam jsou pomry rozháranjší, než kdy ped tím a už se

poínají ukazovat následky špatných výpot kartelových. Proces,

který jednotný klub eský nyní prodlává — už by se mohl nazvat

krisí — je tak pirozený a pedvídaný, že nikoho nepekvapuje. 2e

vci není poslouženo tím, že práv v dobách nejdležitjších v e-

ském klubu je vleklá krise, která ochromuje vli a postup všech

stran, o tom dnes už nepochybuji ani nejvtší optimisté a nejvtší

pívrženci a pátelé mladoesko-národn sociálního kartelu. Jeví se

dsledky, na které jsme opt a opt ukazovali, které byly nevy-

hnutelný a k nimž dojíti muselo. Kartel, který ml umožnit jednot-

nou politiku eskou, je nejvtší její pekážkou a už dnes je jasno,

že by taktika všech eských poslanc mohla být jednotnjší, mohla

všecky strany mnohem spíš uspokojovat a eské vci mnohem lépe

sloužit, kdyby oné osudné koalice nebylo. Bylo by možno hledati

mezi politikou jednotlivých stran jistou výslednici, kterou by bylo

možno podporovat a nemožno potírat. Bylo by možno, že by strany

své politické zásady hájily a uplatovaly, fortiter in re, suaviter in
j

módo, ale nemusely jich zapírat, jak se nyní žádá. Boje, spory, sváry

v jednotném klubu jsou nyní horší, než bývaly.

Ta koalice^ která se tak slavn osvdila pi volbách, nyní není

s to, dohodnout se o volb taktiky. Jak tžce se tím poškozuje ne ta

fáta morgana jednotné politiky pedvolební, ale skutená politika
;

vbec a zvlášt v dob, kdy se mni skoro msín situace, ba vláda, i

to už pozná slepý. V parlament vídeském jednotný klub sice exi-

stuje, ale jednotná politika tohoto klubu ješt se nezrodila. Máme
za to, že se nezrodí. Krise vypukne brzy. eské strany mohou se

:

dohodnouti o nejbližších cílech spolené politiky, o ipostupu a o stejné

taktice pro všechny pípady a situace se nedohodnou. My od prvo-

poátku chtli jsme více loyálnosti, mén jednotnosti. Dosud není

ani jedné ani druhé. C.



Druhá eská universita v Brn.'
Napsal Fr. Drtina.

Požadavek druhé eské university má životní dležitost pro kul-

turní, vdeckou, osvtovou a hospodáskou vysplost eského

národa. Ve stát tomto— budiž na to trpce žalováno— jsou kulturní

poteíby eského národa, národa co do kulturní vysplosti, poplatné

mohoucnosti a hosjxDdáské síly pední místo majícího v této íši,

híšn, lehkomysln a soustavn zanedbávány. Zanedbávání toto

v poslední dob má povahu smlé vypoítavosti, dráždí nás a chce

nás drážditi.

Ped 29 lety byla rozdlena staroslavná pražská universita na

eskou a nlmeckou. Již tehdy ozývalo se správné volání : Máme-li

míti jednu universitu, musíme míti dv. eská universita starala

se o to, aby vychovala vdecký dorost pro universitu druhou, vlády

tohoto státu jedna po druhé uznávaly sice ipotebu druhé eské uni-

versity, ale odbývaly nás sliby, zanedbávaly jedinou eskou uni-

versitu pražskou a nezizovaly university druhé. Pi tom íkaly, že

díve prvá musí býti náležit vypravena, nežli druhá mže býti zí-

zena. A tak prvou nechávaly ve stavu zanedbaném, aby zízení druhé

oddálily. Osudný zaarovaný kruh ! To bylo jednání neupímné, pro

eský národ ponižující a urážlivé.

Parlament vyslovil se nkolikrát jasn o nutnosti druhé eské

university na Morav, naposled za vlády Beckovy. Vedle toho zem-

ský snm moravský pijal rovnž usnesení, že zíditi druhou e-
skou universitu na Morav jest naléhavá nutnostr A pece vlády

neiní nic, a ani jediného halée nenalézáme v tímiliardovém roz-

potu aspo na pípravné práce pro zízení druhé eské university

v Brn.

Tak se v Rakousku vysti dávají vlády, které na své programy

píší krásná hesla, že chtjí vytvoiti národnostní právo, že chtjí sv-

1 e pi manifestani schzi poádané mstskou radou v Písku 12. li-

stopadu 1911.



'JO I

domit zachovávati základní zákony státní, ujišují o své neochvjné

objektivnosti a úsilí získati si všeobecné dvry, vystíhati se kaž-

dého národního znepokojení. Ale po takovýchto ujištních a krásných

slovech na skutky stále marn ekáme.

Universita moderní má ústí^ední postavení v osvtovém život

národa i státu. University jsou vdecké ústavy, ale jsou spolu pední

kulturní initelé národního života, jsou strážcové vdeckého i mrav-

ního pokroku, jsou nejvyššími stedisky výchovné a vyuovací práce

v národ. Rakousko je stát mnohonárodní, a pedním úkolem má
(mu býti, aby poskytl všem národm v nm obývajícím školství -.vy-

soké v jich jazyku a duchu. Tento úkol je dosud híšn zanedbáván,

nebo pée vyuovací správy tohoto státu je takka výhradn vno-

vána universitám nmeckým. University nenmecké, pokud existují,

bojují tžký boj za elementární podmínky své existence.

Statistická data osvtlují nám, jak v kulturních vcech Ra-

kousko vbec za ostatními státy stojí v pozadí.

Kdežto malé Švýcarsko má 7 universit, a jedna pipadá již na

pl milionu obyvatel, Nizozemsko, Belgie, Itálie, Španlsko mají

universit tolik, že jedna pipadá na i—2 mil. obyvatel, Dánsko,

Anglie, ecko, Nmecko a Rumunsko mají jednu universitu na 2—

3

mil. obyvatel, náleží Rakousko teprve do tvrté tídy kulturních

stát, nebo u nás jedna universita pipadá teprve na 3-27 mil. oby-

vatjel. Za Rakouskem jsou již jen mladé Bulharsko s universitou

dosud jedinou v Sofii, pipadající na 4 mil. obyvatel, Portugalsko

á jedinou universitou, pipadající na 5-4 mil. obyvatel, Uhry se

temi universitami, takže jedna pi,padá teprve na 6*i mil. obyvatel,

a posléze Rusko se svými 10 universitami, kde jedna pipadá teprve

na 12-8 mil. obyvatel.

S tím však souvisí zahanbující ísla státního rozipotu : Celý

rozpoet státní na rok 191 2 iní 2.916 mil. korun, a je zajíímavo,

že v posledním ptiletí ron rozpoet vzrstá prmrn o 250 mil.

korun, takže zajisté za rok vzroste na celé 3 miliardy. Z této

ohromné sumy pevážná ást vydává se na úely vojenské a námo-
nické, celá ptina na umoování a úrokování státního dluhu, nepo-

mrn malá ást pipadá na výdaje skuten produktivní, a teprve

35. díl celého státního rozpotu v ástce 83 mil. korun je vnován

vcem osvtovým.



91

V rámci tohoto státního rozpotu iní náklad na eskou univer-

situ pouhýcli 1-99 mil. korun, na ob polské 3-65 mil. korun, na 5

nmeckých naproti tomu 11-43 ^^^- korun. To znamená: slovanským

universitám vnuje stát v píštím roce ,pouze 5-64 mil. korun, naproti

tomu nmeckým plných 11-43 "^il- korun. Jest to v píkrém rozporu

s potem obyvatelstva, nebo v Rakousku ítáme více než 61% oby-

vatelstva slovanského a toliko 36% obyvatelstva nmeckého. Má-

me-li zetel dále k výdajm na techniky (na dv eské techniky na-

lézáme v rozpotu 1-98 mil. korun a na jednu polskou 0-83 mil. ko-

run, na nmecké techniky pipadá 3-29 mil. korun) i na ostatní vy-

soké školy : zemdlské, zvrolékaské atd., vidíme dle výpot prof

.

Srdínka,^ že na vysoké školství eské v rozpotu na rok 191 2 je

preliminován náklad 3-97 mil. korun, na polské 4-64 mil. korun, na

nmecké 16-35 ^^^- korun, ili na slovanské úhrnem 8-6 1 mil. korun,

na nmecké naproti tomu 16-35 ^^^- korun. To znamená: obyvatel-

stvo nmecké tvoí 36% všeho obyvatelstva íše, ale má úast ve

státním rozpotu vysokoškolském na rok 1912 ástkou 65-4%, slo-

vanské obyvatelstvo na>proti tomu tvoí 61%: všeho obyvatelstva

v této polovin íše, ale náklad na vysoké školství jeho ve státním

rozpotu na rok 1912 preliminovaný iní toliko 34-4% nákladu na

vysoké školství vbec. Cist rakouská spravedlnost.

Ještj významnjší je však fakt, že z celé ástky urené pro 8

rakouských universit 17*48 mil. korun více než tetinu spotebuje

jediná universita vídeská, jejíž rozpoet na rok 191 2 iní 6-08 mil.

korun. To znamená, že jediná vídeská universita nmecká má roz-

poet o y2 milionu korun vtší než všechny ti slovanské university

v Praze, Krakov a Lvov dohromady. Naproti tomu ovšem jediná

universita pražská má více poslucha nežli ti nmecké: pražská,

inšprucká a ernovická dohromady.

Zajímavo je také srovnati náklad a poet poslucha obou uni-

versit pražských. eská universita mla v zimním semestru 1910/11

4457 poslucha, a náklad na ni ve státním rozpotu na rok 1912

iní v rozpotu ádném 1,868.146 K, v mimoádném 113.898 K,

úhrnem tedy 1,990.000 K. Pražská nmecká universita naproti tomu

mla v tomtéž semestru 1844 poslucha, ale rozpoet na rok 191

2

iní v ordinariu 1,670.168 K, v extraordinariu 98.063 TC, ili pouze

o 213.667 K mén nežli na universit eské, potem iposlucha více

* »Vda a vysoké školství eské ve státním rozpotu na rok 1912*.

Ve Vstníku eského úst. spolku uitel vysokoškolských ro. IV, 1911,

. 1. str. 9.
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než dvojnásobné, která zárove má býti prpravou pro druhou eskou

universitu. Znamená to jinými slovy, že eský poslucha stojí stát

v Praze ron 421 K, nmecký naproti tomu 905 K.

Ješt kiklavjší jsou data ta, uvážíme-li, že eši iní 23:5%

všeho obyvatelstva v této íši, ale v nákladu na universitu dostává se

jim pouze ástky iS'5%-

Významnjší však jest- ješt, že se roizpoet nedodržuje. Jest

zásluhou profesora Srdínka, že na to drazn poukázal. Pímo kií
fakt, jevící se nám v úetmích závrkách za rok 1909, že totiž celá

veliká ástka 200.000 K, která byla preliminována na eskou uni-

versitu, ve skutenosti k tomuto úelu ústavn .povolenému vydána

.nebyla. ástky té prý bylo upotebeno jinak »na vydání neoeká-

vaná, vzniklá bhem roku v resortu ministerstva kultu a vyuování«.

Naproti tomu však ve Vídni pi universit, jejíž ohromný rozpoet

jsem práv vylíil, nestaila ástka ústavn parlamentem povolená,

a rozpoet byl pekroen o ástku 300.000 K. Tázati se imusíme,

odkud se tato ástka vzala. Snad ne dokonce z penz, které v roz-

potu na eské universit nebyly k úelm této university vydány?^

Pihlédneme-li ješt k íselnému pomru rakouského oby-

vatelstva, vidíme, že Rakousko má dnes 8 universit, z nichž jest pt
nmeckých. Pipadá tedy jedna universita nmecká již na 2-06 mil.

obyvatel. Naproti tomu slovanská vtšina obyvatelstva musí se

spokojiti pouhými temi universitami, ili pipadá jedna teprve na

5-84 mil. obyvatel. Vc je pro nás ješt nepíznivjší, uvážíme-li

pomr Cech a Polák. Kdežto Poláci mají university dv, a jedna

pipadá na 2-i mil. obyvatel, máme my Cechové jedinou universitu

pro 6 mil. obyvatel. Uvážíme-li dále, že 3-4 mil. Rusín a i-2 mil,

Slovinc nemají university žádné, musíme íbohužel doznati, že v této

íši neplní se základní zákony státní, které v § 19. pece výslovn

stanovily, že »každému národnímu kmenu mají býti iposkytnuty po-

tebné prostedky ke vzdlání svým jazykem vlastním, aniž by byl

nucen uiti se druhému jazyku zemskému. « Neteba znova vytýkati,

kdyby se nám milo v Rakousku stejnou mrou jako Nmcm, že

bychom dnes musili míti v této íši 3 university.

,

*

^ V ministerstvu vyuování vbec mají prapodivné ústavní cítní.

Jeden vysoký úedník vážn mi vykládal, že povolení urité ástky parla-

mentem k stanoveným úelm není pro vládu závazkem (Verpflíchtung),

nýbrž pouze zmocnním (Ermachtigung); že tudíž vláda má možnost libo-

voln ástky ustanovené nevydávat! anebo je obrátiti k úelm jiným. Ne-

podobá se to rakouské Ižiústavnosti?
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Teprve roku 1882 byla rozdlena universita pražská na dv
samostatné university státní, eskou a nmecJ<ou. Usilování e-

ského národa o nezbytnou druhou universitu eskou v Brn naráží

stále na píkrý odpor a svévolné pekážky. A pece již poetný vývoj

university naší jediné iní náš požadavek po druhé universit nut-

ným a neodkladným. Uvažme jen, že na eské universit v zimním

semestru 1910/11 bylo zapsáno 4457 poslucha (na nmecké pak

souasn toliko 1844) a z tch, že bylo celých 990 poslucha z Mo-

rav}- a Slezska; uvážíme-li dále, že sta eských poslucha studují

ve Vídni, jeví se jasným, že frekvence druhé eské university

v Brn je zajištna a byla by znaná. Stejn vykonala eská univer-

sita pražská všechny pípravné práce, a druhá eská universita zmohla

by býti hned otevena jsouc opatena zdatnými, vdecky i uitelsky

náležit kvalifikovanými silami. Vše to svdí o nutnosti a neodklad-

nosti druhé eské university v Brn nejen z dvod ist vdeckých,

Éi z dvod peplnnosti jediné nynjší eské university pražské,

ííNechci líiti podrobn nedostatenou výpravu jediné eské

íínixersity pražsiké : Pilný návrh ped dvma ro'ky mnou podaný

a snmovnou poslaneckou jednomysln pijatý byl kiklavou ilustrací

asto citovaného výroku rakouského ministra vyuování, jenž ped
20 lety ubohý tento stav nazval »evropskýni kulturním akandálem«.

Ministr vyuování hr. Strgkh uznal qprávnnost našich stesk

a slíbil, že piiní se o nápravu. Zstalo však pi slovech. Dnes na

staveništích universitních je stále pusto, a vláda nenalezla možnosti

v 5 letech vyíditi návrh profesorského sboru eské fakulty filoso-

fické, aby byl vypsán užší konkurs mezi 5 eskými architekty pro

opatení plán na budovu této fakulty. Uniyersity druhé nezbytn

potebujeme, ježto jediná universita pražská nestaí nám vdecky,

ježto nemá dostatených místností. Sama jest rozptýlena v Praze

i pedmstích, nemá náležité výpravy, nemá ani místa ani možnosti

studia pro peetné své posluchae.

Nutnost druhé eské university na Morav vyplývá však také

ze zásadn zmnné povahy university vídeské. V novjší dob
byla universita vídeská dlouho považována za universitu represen-

taní, bohat dotovanou s nmeckým jazykem vyuovacím, za uni-

versitu íšskou, mající význam pro celou íši, pro všechny její ná-

rody. Mli tam pístup a byli tam vítáni posluchai, profesoi i do-

centi všech rakouských národností. Slavná eská jména Škody, Ro-

I
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kylanského, Alberta a jiných šíila její dobrou povst ve vdeckérr

svt. Toto privilegované, jednomysln uznávané postavení vídeské

university bylo však porušeno v té chvíli, kdy universita tato bylí

prohlášena za ást nmecké državy. Tím pestala býti universitoi

rakouskou a stala se universitou nmeckou pes to, že i dnes imez

uiteli jejími nacházíme vynikající uence eské: Konstantin?

Jireka, Vondráka, Maxe Dvoáka, Ferd. Meníka i jiné uenc<

slovanské. Proto tím více a usilovnji musíme žádati, aby se pražsk;

universita eská stala representaní universitou eského národ;

a nebyla jako dosud zanedbávána na prospch vídeské universit;

nmecké.

eský národ žádá z dvod tchto druhou svou universiti

v Brn, ale požadavek tento za neutšených pomr našich ipolitickýcl

stále se tíští o neústuipnost Nmc i neinnost vlády. tJsilí o ne

nmecké university v Rakousku vyvolá vždy na stran nmeck(

neústupnost, tvrdošíjnost a panovanost.

Dsledné odpírání universit národm nenmeckým a odkazo

vání jich na to, aby si zjednaly prve souhlas Nmc, je postu]

násilný, nepirozený, živí národnostní vášn a zpsobuje zdivoilé

sesurovlé formy národních zápas, jakých svdkem byl ped let;

Inšpruk.

Je smutné znamení kulturní vysplosti nmeckého národ

v tomto stát, že jsou to práv Nmci, národ Lutherv, Hierder\

Kantv, kteí školství v Rakousku považují za svou nedotknutelnoi

državu a neprávem zízení každé nové školy pro jinou národnos

v tomto soustátí prohlašují za porušení této državy. Druhá esk
universita na Morav j? nezbytnou a neodkladnou nutností. I máme-l

zetel k autonomii zemské, musíme drazn prohlásiti, že žem

z velké vtšiny eská (eštjší pomrn nežli Cechy samy), zem p

Cechách a Dolních Rakousích v celé íši nejvíce poplatná, majíc

29 eských gymnasií, má právní nárok na universitu eskou, zvlášt

hledíme-li k tomu, že chudé Tyroly s 10 gymnasii mají universit

svou v Inšpruku, Štýrsko s 8 gymnasii ve Štýrském Hradci, neb

že v Bukovin pro ipouhých 160.000 nmeckých obyvatel je zízen

samostatná universita nmecká v Cernovicích. Nmci ovšem jso

saturováni a íkají: My nmecké university na Morav nepotebu

jeme — a tedy ji eši také nemusí míti.

Ale ješt více váží to, že Morava samostatnou universitu ji

mla: Bývala universita moravská (ovšem latinská jako všechn

ostatní university) v Olomouci. Byla založena r. 1570 králem Max
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milianem II., kolem r. 1778 penesena na krátkou dobu do Brna

a snížena na lyceum. Záhy však vrátila se vysoká škola tato opt do

Olomouce a úpln byla vybudována za císae Františka I. r. 1827

dle vzoru universit rakouských se všemi tymi fakultami. A tato

universita olomoucká mla r. 1849 94^ poslucha, poet na tu dobu

nepomrn znaný. Pes to byla pece zrušena na velkou škodu

eského národa probouzejícího se práv ik novému životu. Marné

bylo úsilí A. V. Šembery, žádajícího r. 1848, aby byla na universit

olomoucké rovnoprávnost národnostní provedena, marné bylo votum

moravského stavovského snmu, jenž se usnesl, aby všechny ped-

mty, ze kterých se konají státní zkoušky, byly pednášeny esky

i nmecky. R. 185 1 byla zrušena fakulta filosofická, r. 1855 fakulta

právnická a v r. 1874 konen i uení chirurgické. Dnes zbyla z této

university v Olomouci jedin fakulta theologická s universitní

knihovnou znané ceny, jež se nyní nazývá knihovnou »studijní«.

Již r. 1864 žádal školský výbor snmu moravského marn, aby

universita zrušená znovu byla zízena, a stejn marn v r. 1871

zemský snm moravský vyzval vládu, aby zídila na Morav univer-

situ úpln samostatnou. Ale již r. 1876 slibuje vláda zíditi univer-

situ moravskou.

V r. 1890 400 akademik a 285 mst podávají petici rad íšské

za zízení eské university na Morav, 30. íjna 1891 prof. Masaryk

ujímá se drazn na íšské rad požadavku, aby vláda konen
otázku rázn rozešila.

Positivní projevy vlády nalézáme v t. 1896. Tehdy 7. listo-

padíi baron Gautsch jsa ministrem vyuování prohlásil, že je nutno

pomýšleti v dohledné dob na zízení university na Morav, a že je

nutno vydatnými prostedky hmotnými pipravovati dorost schop-

ných akademických sil. Baron Gautsch ovšem tehdy myslil na uni-

versitu utrakvistickou.

Urit se vyjádil v r. 1902 v plenu snmovním v rozpotové

debat tehdejší ministr vyuování rytí Hartel, prohlašuje universitu

eskou na Morav za kulturní potebu a zdrazuje moment finanní,

»aby pedevším byly dokonale vypraveny university již zízené, které

po mnohé stránce mají vážné nedostatky«.

Vláda stále i za Kórbera pedstírá, že sleduje snahu zdokonaliti

university existující a urychliti pípravné práce k založení samo-

statné university na Morav.
Myšlenka university utrakvistické znenáhla jako nesprávná se

opouští, a již min. pedseda baron Gautsch r. 1905 prohlašuje, že na



96

Morav jsou možný a úelný toliko dv samostatné university, eská

a nmecká. Prý dobe rozpoznává velikou pemnu universitního

studia, netají si velikých požadavk, jež iní university existující,

mají-li odpovídati modernímu zpsobu vdecké práce, a má-li se

menšiti ten veliký rozdíl, jenž co do výpravy universit je mezi

cizinou a námi.

Vláda chce prý proto zjednati nápravu ráznVtn inem a žádá

pedevším za povolení ástky 25 mil. korun na zdokonalení universit

již stávajících. Slibuje pak, že ješt v zákonodárném tehdejším ob-

dobí pedloží snmovn pedlohu zákona na zízení dvou universit

na Morav. Mluviti o universit utrakvistické, jediné pro oba národ\

považuje se nenáhle za utopii.

Tento názor byl také utvrzen memorandem akademického senátu

eské university v Praze, podaným 19. prosince 1905 a žádajícím

zejména, alby druhá eská universita byla zízena v Brn.

Nepíznivými pomry politickými za doby vlády Beckovy a vlády

Bienerthovy celá otázka do znané míry uvázla. V r. 1908 pijata;

poslaneckou snmovnou resoluce Žákova, kterou se vEda vyzývá,

aby neprodlen zaídila potebné kroky, by zízení university naí

Morav s eskou vyuovací eí co nejdíve mohlo následovati.!

V resoluci není však zmínky o Brn, a vláda nevnovala jí tpozornost

nižádnou. Proto do následujících rozpot na léta 1909—12 neva-
dila ani halée do státního rozpotu na druhou eskou universitu

v Brn.

Ovšem vláda nedovedla ani pohnouti otázkou italské právnické

fakulty, a již velkou vtšinou hlas (40 proti 4 slovinským a 2

radikálních Nmc) v rozpotovém výboru byla pijata, a tato

fakulta je zajištna zákonem, existovala v Inšpruku, její profe-

soi jsou placeni, ale mají stále prázdno — ponvadž v Rakousk'i

platí zákon jen tehdy, když se k tomu vymže svolení od Nmu.
Nutno však dále íci, že druhá eská universita

jemyslitelnatolikov Brn, a to z dvod ist vcnýcli.

Brno není dnes baštou nmectví, nýbrž je hlavním mstem zem
z velké vtšiny eské, má samo 45% eského obyvatelstva, leží

uprosted kraje úpln eského a tvoí samo geog-raficky skuteným

sted zem. Brno je dále sídlem nejvyšších úad státních i samo-i

správných, má zemskou knihovnu, museum, nemocnici a rzné jinéj

ústavy.

Možno íci, že Brno jediné na Morav má hospodáské, sociální

i kulturní podmínky, za kterých jen tam moderní eská universita



I
mže prospívati. Není pravda, že by moderní universita mohla

zkvétat v malém venkovském mst. Jako není možno si mysliti,

abv druhá eská universita nmecká na Morav byla zastrena do

Nového Jiína nebo Znojma, tak nelze dávati druhé eské university

do Kromíže, Prostjova nebo Perova. Poukazování na malé uni-

versity nmecké je nesprávné. Malé tyto university (Jena, Túbingy,

Marburg, Giessen, Heidelberg atd.) byly založeny v dobách státního

absolutismu, kdy ješt university nemly mezinárodního významu,

kdy život vdecký vyvíjel se mimo n. Samy byly pouze » instrumenta

dQminationis«, ústavy, které zempánu vychovávají schopné úed-

níky a vojáky. Dnes se vci zmnily, university novjšího data jsou

vesms založeny ve velkých mstech (Mnichov, Berlín, Strassburg).

Rozvoj vd pírodních a duchových zmohl se utšen, jednot-

livé fakulty vytvoily se všemi obory veejného života mnoho-

násobný organický styk, k universitám pilenily se techniky, vysoké

školy zemdlské obchodní, zvrolékaské, universita v malém
venkovském mst byla by dnes zkrátka anachronismem.

Zvlášt je dležitý organický vzájemný styk mezi universitou

a technikou. Universita eská na Morav nemže býti jinde umístna,

nežli kde již je vysoká škola technická, t. j. v Brn. Viáyt studující

techniky (zvlášt kandidáti profesury) musí navštvovati ped-
nášky i cviení ústavní a seminární na fakult filosofické a práv-

nické, a naopak etným studujícím universitním bu^e s prospchem
navštvovati pednášky a cviení na vysoké škole technické.

Celá úprava vysokoškolského studia zemdlského a obchodního

pedpokládá možnost návštvy jak university tak techniky. Jediné

msto musí sluovati ob tyto vysoké školy, které bez toho budou

asi asem sloueny. Otázka druhé eské university sama sebou je

povahy ist kulturní, a nesprávn vláda a Nmci prohlašují ji za

vc politickou.

K otázce té vracíme se dnes s novým drazem, s dojmem nad

jiné neutšeným a nepíjemným, že stát tento neplní své povinnosti

ke kulturním potebám eského národa a tudíž není spravedliv, ne-

stojí na výši doby a nechápe, že nejsou zde národové k vli státu,

nýbrž stát k vli národm.

Tím smutnjší je fakt, že národu takové minulosti kulturní

a takové zdatnosti pítomné ve všech oborech lidské práce, jako je

národ eský, odpírají se zpsobem nešetirným a Zipátenickým nej-

nutnjší poflmínky kulturního jeho života.

NASE doba. R. XIX., e. 2. 1911. 20. listopadu. 7



98

Je zárove smutným znaimením, že práv Nmci, kterým v této

íši úpln dokonalé organisace universitního studia se záhy dostalo,

prohlašují zízení každé nové nenmecké university a fakulty za

porušení svých národnostních -práv.

Teba s drazem prohlásiti, že záležitost druhé eské
u n i v e r s i t y v h 1 a v n í m m s t M o r a v y Brn má pro
nás význam eminentn kulturní, týká se výhrad-
n eského národa, neporušuje v nejmenším sfé-

ru nmeckou a nikterak nesmí záviseti na im i 1 o-

s t i v é m svolení Nmc.
Naproti Nmcm a zej,ména naproti vlád teba prohlásiti dnes

zeteln a jednomysln : Záležitost druhé eské univer-
sity v Brn je neodkladnou kulturní potebou e-
ského národa, zíditi ji dstojn je svatou po-

vinností tohoto státu, chce-li se zváti státem kul-

turním a moderní m.



Výsledky svtové výstavy brusselské.'

Napsal Georg Brodnitz

Bnisselská výstava ukazuje, že vzniká nový typ výstav velikého

slohu, který projevuje se tím, že zdrazuje se kvalita proti

kvantit, uplatuje se pavillonový systém a upouští se od pitažlivých

»zlatých heb -<. Tento nový smr nejvýraznji byl iprojeven odd-

lenim nmeckým; pedevším už zevn tím, že upuštno bylo od hi-

storických reminiscencí, že v^mýtna byla všechna výstavní okáza-

lost a že dbáno všude požadavku úelnoisti ; vnitn pak tíím, že t-

žišt výstavy spoívalo ne v tžkém a strojovém, ale v umleckém

prmyslu a v umní prostorovém a knihaském a že závreim tu bylo

ofldlení vyuovatels(ké.

Zdraznni výkonu kvalitního odpovídal již {xjmrn veliký

rozsah oddlení vyuovatelského. Tu práv nejvíce vyniklo Nme-
cko, což pjylo uznáno i odborníky belgickými. Pokroky nmeckého

školství jsou opravdu pekvapující a pro sociálního politika bylo ten-

tokráte zajimavo vidti, jak v rámci logicko-gramatického vyškolení

stále víc a více se uplatuje oihled k reálním faktorm života ho-

spodáského, sociálního a státního. Pozornost pedevším jxíutaly vy-

nikající výkony drážcfanského Vereinigung fr Heimatskunde. Avšak

i vyuovatelské výstavy jiných zemí podaly mnoho pozoruhodného.

Z oddlení nizozemského zasluhují zmínky nástnné obrazy ipro školy

obecné, velmi zajímavé svým sujetem: bylo tu zobrazení nejen vy-

sokých ])ecí, uhelných dol a poú., ale i sezení parlamentu a vydá-

vání svdectví ped soudem. Školy jist budou musiti všímati si

otázek ústavních a volebních a k tomu dobe se hodí taková zobra-

otázek ústavních a volebních a k tomu dobe se hodí taková zobrazení.

Rozhodného uznání zasluhuje mstské školství v Brusselu a Antver-

pách, které ukazuje, co lze dokázati pi usik>vné j^ráci i za nenucené

návštvy školní. Pochvaly zasluhuje hezký zvyk vyuovací správy

antverpsiké, poskytovati každoron 4000 fr. absolventm umlecké

akademie na -'.aízení, zaež tito postupn umlecky vyzdobují

^ Výtah pouného lánku z Jahrbiicher fur NationalOkonomie und Sta-

tistik, 1911.
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všechny školy. V belgickém školství vbec projevuje se znaná snaha

po názornosti
;
proto fonograf, kinematograf , svtelné obrazy nebo

aspo pohlednice jsou dležitými pomckami vyuovacími; to sou-

visí s uplatováním nového poiadavku enseignement occasionnel

vi staršímu école pour la vie, kteréžto vyuování pizpsobeno

vždy místním pomrm, poíná už v semináích pro uitele škol

obecných, kteí pak získané znalosti i^plat^ují na škole, zejména

v hodinách geografických, které poskytují nejvíce píležitosti ku po-

uení o otázkách hospodásko-sociálních.

Snaha, kvalifikovati výše pracující tídy, projevuje se dále

v péi vnované školství pokraovacímu a primyslovému. Tu se

ukázalo, že Francie (vystavovaly státní Ecoles professioneles) je

hodn pozadu za Nmeckem. Sociáln-politicky je zajíímavo pi po-

kraovacím školství belgickém — které je také ponecháno soukromé

iniciativ, a školy, ktieré se podídí uritým ustanovením normativ-

ním, dostávají státní podporu — , že na organisaci prmyslového a

pokraovacího vzdlávání ásten spolupsobí službodárci i organi-

sace zamstnaných. Dkazem veliké snahy vzdlávací širokých kruh
v Belgii jsou výsledky brusselského Universit libe, která zídila

557 vysokoškolských kurs v 65 místech a odbyla 131 píruku

v 168.000 exempláích. Ješt zajímavjší je menší 'podnik Universit

populaire de Saint-Lez-Bruxelles, spolek o 1500 lenech (s pispv
kem 3 fr. ron nebo 25 ctm. msín), který v poslední zpráv vy-

kazuje 1 179 podnik. To vytvoilo dlnické obyvatelstvo brussel-

ských pedmstí vlastni silou.

O zvláštní výstavu v oboru vlastní politiky sociální pokusila

se jen Belgie. Zmínky zasluhuje družstevnictví, jemuž v ele

stojí socialistická družstva konsumní potem 174 a obratem 40 mil.

frank. Pozoruhodno je, že belgická družstva smjí prodávati

každému a že zisk rozdlují lenm slevou pi koupi ziboží. V Belgii

výrobní družstva omezují se na pekaství, eznictví a pivovarství.

Svj vlastní pavillon zídila na výstav výrobní družstva francouz-

ská, která dle mínní Brodnitzova potvrdila starý úsudek, že »druž-

stva produktivní mohou býti za uritých, pece však jen zcela íd-

kých okolností psobivá, ale nikdy nepivedou zmnu v organisaci

prmyslové, jež by stála za zmínku«.

Nco vskutku nového poskytla belgická výstava domácké práce^

první to pokus zasaditi otázku prmyslu domáckého do rámce vý-

stavy svtové. Podnt k tomu vyšel se strany socialistické, ale výj

stava sama byla spolenou prací všech initel, kteí také spoler
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liradili vvloliv 90.000 fr. Otázka ddmácké ipráce je pro Belgii dosti

palivá: pi posledním sítání r. 1896 bylo zjištno okrouhle 120.000

domácích výrobc; nejvtší jich ipoet je v 0'boru textilním: tu poet

dlníku továrních a doanáckých je pibližn stejný. Brodnitz vypo-

ítalvá jednotlivé obory na výstav zastoupené a pi tom zazname-

nává povšimnutí hodná data o mzd: »deuilleuses«, které opatují

pajjír smutením rámcem, pivedou to v 69 hodinách na 24 fr.
;
pro-

vazník dostává za 78 hodin i8'20 fr,, kdežto tkadlec docílí svých

18 frank za 55 hodin; lepicí kornout vydlají 4-32 fr. za 78 hodin

a výrobci umlých kvtin dostanou za 480 hodin 33-68 fr., t. j.

Écentim za hodinu,

I Pívtivý rámec vhodn odpovídal výstav dlnických domk, kde

vedle obraz, plán, model a návrh byl i znaný poet domk in

nátura. Umlecky cenn zastoupeno bylo Nmecko dvma devnými
domky, ovšqm nedlnickými — cena 5000—6000 M jen za devný
dm bez podstavby a .montáže je pro obyejného dlníka píliš ve-

liká, tebas poskytoval jisté výhody proti stavb zdné.

• Sociálnímu politikovi výstava .poskytla mnoho podnt a uká-

zala, jak takové výstavy jsou velice vhodné k tomu, aby staly se

pomckou názorného vyuování a aby vedly široké massy k správ-

nému poznání reálných faktor našeho života. Pro tento význam

projevily nkteré instituce zvláštní smysl. Belgická vláda nakoupila

80.000 vstupenek pro dlnictvo; o žactvo peovaly obce. Bádenská

tovární inspekce vypravila studijní výpravu 120 dlník, která mla
znaný úspch. Brémy daly k disposici 6000 M emeslníkm, úed-
níkm i dlníkm. Pruská vláda poskytla ipouze slevu na jízdném

pro leny nemocenských pokladen. Cášský konsumní spolek posky-

toval jízdu tam i zpt, vstup i prvod výstavou i mstem, zaopa-

tení i byt na ti dny za 30 M (nabídky té užilo na 2000 osob).

»V tom smyslu nutno v budoucnosti pracovati dále, aby výstavy

poskytovaly zisk vrstvám širokým, všeobecnosti «, píše Brodnitz a

koní
: »Kvalita, ne kvantita rozhoduje, a to vyžaduje nejen kvali-

fikaci práce, ale i kvalifikování dlník, s níž stanou se nejen

nositeli práci, ale uvdomlými nositeli veške-
rých pomr hospodáských a sociálních. Kvali-

fikace lidového hospodáství je nejbližší cíl, který však mže pi-
nésti požehnání jenom tehdy, jestli to kvalifikování bude dosaženo

a zbudováno na základ co nejširším.*



Týdenní výkaz Anglické banky.

Napsal Dr. Jaroslav Šlcmr,

I
I. Celková povaha Anglické banky.

Anglická banka vykonává v anglickém hospodáství národním

tyto funkce

:

1. jest bankéem anglické vlády,

2. majitelem monopolu vydávati bankovky, jež jsou v Anglii

zákonnou mnou,

3.. bankéem ajnglických bank a držitelem reservy zlata pro

anglický život hospodáský a konen jest

4. držitelem reservy zlata, jež jest nejvíce pístupna svtovému

trhu penžníimu.

ad I. Povinnosti Anglické banky jako bankée anglické vlády

jsou obdobný povinnostem bankée vi svému klientovi. Anglická

banka vede správu anglického státního dluhu. Jestliže vklad vlády

u banky nedostauje, aby z nho byly zaplaceny úroky ze státního

dluhu, poskytuje banka státu pjku ve form »deficiency advances«,

jestliže pak státní vydání pekroila v urité period roní státní

píjem, poskytuje optn banka pjku »against ways and means«.

Anglická banka spolupsobí pi emissi dlouhodobých pjek státmíchl

i pi pjkách pechodných, uzavených ve form pokladininích po-

ukázek (treasury bills). Každé oddlení anglické správy státní má*

11 |ba.nky úet, jež vedeny jsou bankou od r. 1834 pod souboruvm:'

útem »His Majesty's Exchequer«.

Anglická banka nemá z tohoto obchodu velikých materiálnícl

výhod, nehledíme-li k prestigi, jehož l)anka nabývá stálým stykeii

se státními úady. Uritých materiálních výhod dalších nabývá bank

z tohoto postavení, jestliže vklad státní u banky vzroste a mže-1

býti jí použit na ovládání penžního trhu.

ad 2. Anglická banka samojediná z londýnských bank má právi

vydávati bankovky, jež na rozdíl od bankovek vydaných nkterým
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bankami* provinciálními jsou zákonnou mnou »legal tender«. Právo

toto bylo podrobeno v prbhu doby rzným zmnám. (Viz prof.

Andréadés »History of the Bank of England«.) Poslední dležitou

amenou byla t. zv. Peelova acta z 19. ervence 1844, která akcepto-

vala ve velkém rozmru currency theory, akoliv i Law-ov theorii

cedulových bank dopávala místa. Nejdležitjší zá.sady Peelovy

act>- j sou :

a) oddlení banky pro vydávání bankovek (issue department)

budiž oddleno od ostatních oddlení bankovních (banking depart-

ment), poínajíc 31. srpnem 1844,

b) po té budiž peneseno záruk (securities) za £ 14,000.000

(z ehož £ 11,015.000 záruk státních) z oddlení bankovního do od-

dlení pro vydávání bankovek s tak velikým množstvíím drahého

kovu, kolik iní všechny bankovky v obhu v té dob. Stanovila tedy

Peelova acta drahým kovem nekrytý kontingent £ 14, 000.000.

c) oddlení emmissní nesmí chovati ve svých zásobách více

stíbra nežli ^/^ celkového pokladu drahého kovu. Od r. 1853 nemá

Anglická banka vbec istíbra v drahém pokladu emmissního odd-

lení a snaha vlády z r. 1897 o pípustnost stíbra v drahý poklad

oddlení pro vydávání bankovek nedoznala souhlasu v obecenstvu.

d) banka jest povinna vydávati bankovky za zlato a sice v po-

mru -í^

3. 17 s 9 d za standardovou ounci,

e) jestliže nkteré angl. banky, mající právo vydávati bankovky,

vzdají se v budoucnosti práva tohoto, zvýší se kontingent Anglické

banky o -/^ kontingentu bank, jež práva toho se vzdaly. Banky

vzdají se práva toho, jestliže právn zanikly (konkurs, sípojení s jinou

bankou atd.) aneb pesídlí-li do Londýna. Takovým zipsobem

zvýšila Anglická banka svj kontingent na £ 18,449.900.

Emrnisse bankovek není pro anglické národní hostpodáství té

dležitosti, jakou mají tyto funkce u ostatních cedulových bank.

Neužívá se v Anglii bankovek v takové míe jako prostedk pla-

tebních jako v jiných státech; emmittované bankovky vracejí se ve-

lice asto po jednom použití k bance (zvyklost opatovati podpisem

bankovky ped jich smnníím). Anglické hospodáství národní po-

užívá vlivem zvyku pro vtší platy šek, pro ;platy menší (nejnižší

appnint bankovky jest £ 5, — , — ) kovových penz. Emmissní innost

Anglické banky mohla by míti význam jen v dobách úvrových krisí.

ad 3) Daleko vtší význam má Anglická banka jako banké ostat-

ních anglických ústav úvrních. Tém všechny anglické banky

mají u Anglické banky své vklady, a vklady u banky bývají praví-

I
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dln kryty 40%. Vklady tyto jsou však jen do polovice vklady ve

vlastním slova smyslu, jsouce z druhé polovice nevyzdviženými úvry,

jež poskytnuty byly ostatním bankám Anglickou bankou na rzné

záruky, hlavn cenné papíry. Eskomptované smnky iní jen malou

ást tchto záruk, nebo Anglická banka bere jen malý podíl na sm-
nených obchodech anglických (prmrem kol 2 mil. £), penechá-

vajíc je bill-brokerm, již v dob poslední zatlaováni jsou diskont-

ními spolenostmi.

Vklady u Anglické banky jsou pokládá^ny za rovné penžním

hotovostem a mají pro anglické hospodáství národní ten význam,

že slouží ve veliké míe jako základ pro obžné prostedky, jsouce

vklady, na které vydávány jsou šeky klienty Anglické banky. Tím

nabývají anglické prostedky obžné veliké elastinosti, nebo veliká

ást plat provádí se šeky na Anglickou banku, jež však vyrovná-

vají se pouhými pepisy na útech u Anglické banky, jsouce velikou

ástí jen šeky zútovací)mi. Ponvadž však Anglická Imnka má mož-

nost proti zárukám zvtšovati tyto vklady do nekonena — nejedná

se ani o výdej zlata ani o výdej bankovek — možno zaopatiti angli-

ckému hospodáství národnímu veliké množství prostedk obžných

bez ohledu na zásoby zlata ve sklepích cedulové banky.

Jak patrno, pivádí tato innost Anglické banky potebu drahého

kovu jako prostedku obžného na minimum.

Anglická banka chová však také i reservu zlata, ku které sahají

anglické ústavy úvrní, potebuj í-li penz pro lokální potebu aneb

pro platy za hranice. Jedná-li se o platy pravidelné, neiní tato

služba Anglické bance zvláštních potíží, ponvadž vydané peníze

vracejí se zpt k bance po krátkém použití.

ad 4. Vtší potíže vznikají Anglické bance z toho dvodu, že

chová u sebe t. zv. reservu zlata celého svta, nebo jest všeobecná

dvra, že v Anglii všechny doklady (smnky) vyplácejí se zlatem.

Ponvadž pak k Lxjndýnu obracejí se všechny ostatní zem, pote-

buj í-li zlata, musí se Anglická banka ze známé obavy o eventuální

zimenšení jejího drahého pokladu starati o to, aby pro ostatní státy

nebylo výhodno zaopatovati si v Londýn zlata, ili aby devisový

kurs anglických smnek inil zaopatení zlata v Londýn píliš

drahým.

IL Týdenní výkaz.
Dle Peelovy acty má Anglická foanka povinnost uveejovati

týdn výkaz svého jmní. Dle ustálené praxe uzaven jest tento

výkaz stedou a oznámen anglické veejnosti ve tvrtek ráno.
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Dležitost týdennilio výkazu Anglické banky jest veliká, ipo-

iK'vadž v nm znázornn jest postup penžního trhu v Londýn, který

zaujímá nejdležitjší místo v penžním trhu svtovém vbec. Tý-

denní výkaz Amglické banky jest však také její bilancí, nebo Angli-

cká banka neuveejuje bilance ve vlastním slova smyslu.

Týdenní výkaz Anglické banky má tuto podobu

:

^B »Banky anglické úty dle act. 7 a 8. Victorie, kap. 3,2, za týden

TKonený stedou, 27. záí 191 1.

Oddlení pro vydávání bankovek (Issue department).

_|fc í f

Vydané bankovky Dluh vlády (Go-

(notes issued) . 58,851.505 vernment debt.) . 11,015.100

Jiné záruky (Other

Ih

securities) .... 7,434.900

j

Zlato v mincích a

prutech (Gold in

I
coin and bullion) 40,401.505

58,851.505 58,851.505

I
Oddlení bankovní (Banking departiment).

£ f

Akciový kapitál Vládní záruky (Go-

(Proprietors ca- vernment securi-

pital) 14,553.000 ties) 14,097.524

Zbytek (Rest) . . . 3,727.917 Jiné záruky (Other

Veejná dejíosita securities) .... 29,157.772

(Public deposits)^ 12,170.653 Bankovky (Notes) 29,157.772

Jiná deposita (other Zlaté a stíbrné

deposits) .... 43,711.175 mince (Gold amd

Sedmidenní a jiné silver coin) .... 1,158.435

smnky(Seven day

and other bills) . 38.054

74,200.799 74,200.799
' Zahrnujíc v to vklady vládní, spoitelen, správce státního dluhu a

úty dividendové.

^^ Vydáno dne 28. záí 191 1.

^pii /. G. Naire, hlavní pokladník.

«

Týdenní výkaz Anglické banky vykazuje na rozdíl od týdenních

výkaz jiných bank cedulových dv oddlení a sice:

I. Oddlení pro vydávání bankovek, jehož nejdležitjšími po-

ložkaimi jsou :
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a) vydané bankovky. Poet vydaných bankovek vzrostl

velice od prvního výkazu z r. 1844. inily tehdy vydané bankovky

£ 28,351.295, bankovky pak vydané dle pipojeného výkazu iní

£ 58,851.505. Zjev tento není možno vysvtlovati tím, že by se zvý-

šila anglická poteba obžných prostedk ve form bankovek na-

stalým vzrií^istem anglického obchodu, nýbrž vnitním sesílenim

banky. inil totiž obnos bankovek v obhu — bankovek zastávají-J

cích funkci obžných prostedk — dle prvního výkazu ze 7. záíj

1844 £ 20,175.530, kdežto dle výkazu pipojeného z 27. záí t. r.

jen £ 19,064.070, a dle výkazu z 10. kvtna t. r., doby pravidelné

menší poteby obžných prostedk, jen £ 9,963.465. I

b) Vládní dluh, jiné záruky a zlato v prutech
a mincích. Tyto majetkové hodnoty vzrostly úmrn s ipotem

vydaných bankovek. Toliko vládní dluh se nezmnil, naproti emuž
jiné záruky z pvodních £ 2,984.900 uinily vzestup na £ 7,436.909

— íslice to v prbhu let ne píliš mnitelná — z dsledku zanikli

emmissních práv nkterých provinciálních ústav. Podobn zvtši!

se i zlatý poklad, který inil dle prvního výkazu £ 14,352.293 (z e-

hož £ 12,657.208 zlata a £ 1,694.087 stíbra) a který dle pipoje-

ného výkazu iní £ 40,401.505 jen zlatého kovu.

2. Bankovní oddlení. Dležité ipoložky tohoto oddlen'

jsou

:

a) ak c i 6 v ý kapitál, jenž iní £ 14,553.000. Svým akcio-

vým kapitálem pesahuje Anglická banka všechny cedulové Ibank)

na kontingentu.

b) rest (zbytek) obsahuje nahromadný a dosud nerozdlen)

zisk, ili ve smyslu bilancí akciových spoleností evropských re-

servní fond a istý zisk. Položka tato neklesla již od r. 1844, kd)

inila £ 3,564.729, pod 3 mil. £ jako dsledek již velmi starého roz

bodnutí akcioná. Menší zmny této položky vznikají v dob vy

placení dividendy, kdežto v periodách ped výplatou jich vzrstá oc

posledního poklesu vzrstajícím ziskem. Mimo tyto reservní fond^

má Anglická banka ješt další skrytou ireservu v bankovních budo

vách, jež iní kol £ 20,000.000.

c) veejná deposita. Položka tato skládá se hlavni

z vklad vládních. Denní píjimy anglického státu, vybírané úad;

finanními a celními, ukládány jsou u banky a naopak všechny plat;

inné vládou na úroky z konsol a pravidelné výdaje vybírají S(

šekem na banku.
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Toliyb léto položky ,poclinínn jest hlavn zmnami v hotovosti

statni. l'ro penžní trh nejdležitjší jest vzestup ku ikonci imsíce

bezna (kol 7 mil. £), po jfehož uplynutí optn nastává ipakles, ]>(>-

nvadž v té dob splácí anglická vláda své dluhy, jež iní splatnými

k této Ihiit. Výše uvedený postup dlužno vysvtliti koncem fiskál-

ního roku anglického, kdy placeny jsou dan a podmíno jest jednak

hoto\ými plat} menších poplatník (kol 3, mil £ v mincích a iV^

mil. ^ v bankovkách), jednak pepisech s útu »jiných deposit« na

»véojná deposita«, jež provedeny banikou na základ šek na ni vy-

daných jinými bankami z podntu jich vtších klient za píinou

placeni daní.

\^ té dob má Anglická banka velikou zásobu penz k své dis-

posici, jež pímo odaty byly penžnímu trhu. Tím také roste

vliv banky na penžním trhu, což patrno z toho, že rozdíl mezi sou-

kromým a bankovním diskontem v té dob není veliký.

d ) j i n á d e p o s i t a. Položka tato obsahuje v sob vklady i-

íiéné bance soukromými osobami, hlavn bankami. Bohužel vklady

bank nejsou od r. 1877 sípeciáln uvádny.

Z pravidelných zmn této položky jest vzestup ku konci polovice

roku, kdy valná vtšina anglických bank uveejuje své bilance. Za

píinou »zkrášlení výkladních skíní« (window dressing) ukládají

akciové banky své hotovosti u Anglické banky, aby tím dokazovaly

svou liquiditu. Další vzestupy nastávají na poátku imsíce du(bna

a íjna, kdy placeny jsou Anglickou bankou úroky na konsoly, jež

však nebývají pravideln oprávnnými hotov vybírány, nýbrž pone-

chány na úct u banky. Platy dubnové nesetrvají u banky však píliš

dlouho, jsouce upotebeny penžním trhem, který jest pedbezno-

yým placením daní úpln vyerpán.

Dležitjšími tchto pravidelných zmn jsou zmny nei>ravi-

delné, jež nastávají:

() v dob krisí. Za této situace každý realisuje své ]X)hledávky,

sy jich ukládaje u Anglické banky, aneb zaopatuje si pjky
u ní na záruku cenných papír neb smnek. Poskytnuté pjky po-

nechávají se také jako vklady u banky. V obou pípadech nastává

zvvšení jiných deposit, jež v i>osledním píjpad .provázeny zvýšením

»jiných záruk« na stran aktiv.

h) v dob nepíznivých kurs anglických smnek v cizin. V té

dob poklesla cena ,penz tuzemských v cizozemí, který následován

hÝvh vývozem drahého kovu do ciziny, jež si anglický obchodník

atujc bucF koupí zlata in nátura od Angl. banky, aneb pedlo-
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žením bankovek k vyplacení jich zlatem. Anglická banka, chtj íc

zmenšení svých zásob zlata zabrániti, používá tchto prostedk:

í/j Zvýšení prodejní ceny nemincováného zlata 5^3 17 š. 10^

až na £ 3 17 š. i ps. ounci. Dalšího zvyšování pravideln banka .ne-

iní, ponvadž bylo by prospšnjší tuzemskému platiteli vyvážeti

vlastní kovové mince, jež by i opotebované mže si za své ban-

kovky u banky vymniti. Bude je zajisté cizozemský vitel pi-

jímati dle jich obsahu zlata. (Tuzemskému platiteli jest možno za-

opatiti si lacinji stejné množství zlata v zlatých penzích, složí-li

u banky bankovky a obdrží-li od ní peníze, než aby kupoval od bank}

zlato v prutech.)

h^ Zvýšení diskontní sazby. Cena úvru (t. j. penz ve finann

technickém slova smyslu) závisí na množství hosipodáských statk

jichž možno jako prostedk úvru použiti. Je-li tchto statk víc nei

v daném pípad poteba úvru, cena úvru klesá. Na penžním trhu

trhu krátkodobého úvru, v uritém okamžiku cena úvru závisí ns

množství obžných prostedk (penz a jich ,surrogát), jež mohoi

dány býti penžnímu trhu k disposici. Na tento trh vykonává pai

centrální cedulová banka veliký vliv z dsledku svého .privilegia

mohouc si zaopatiti v mezích jeho veliké množství obžných pro-

stedk. Majíc paik veliký svj kapitál vlastní a jsouc vyzbrojena

bankovním privilegiem vykonává na penžní trh veliký vliv, po-n-

vadž jest pravideln nejvtší dodavatelkou prostedk úvrních,

upotebitelných .na penžním trhu. Vliv teinto možno pi-
rovnati vlivu majitele velkého množství uri-
tého zboží na trh téhož zboží. Cedulová banka stanovíc

diskontní sazbu — cena, za kterou jest ochotna poskytnouti krátko-

dobý úvr — vykonává vliv na ostatní initele penžního trhU;

ochotné poskytnouti úvr. Mají-li tito initelé (banky a ostatní

finanní domy) s dostatek obžných prostedk a není-li poteiba

úvru veliká, nesetká se innost cedulové banky s výsledkem, t. j.

se zvýšením ceny krátkodobého úvru, vyjádeného diskontní sazbou,

S jakým pravdpodobn setká se tato disikontová politika Angli-

cké banky výsledkem >na penžním trhu, možno posouditi dle veli-

kosti »jiných deposit« t. j: dle množství prostedk, jichž penžní trh

anglický mže použíti pro poteby úvrové. Jsou-li »jÍ!ná deposita^

v týdenním výkaze velikými, není zvýšení diskontní sazby pravi-

deln velikého úinku, jsou-li však pomrn malými, úinek se do-

staví, cena úvru uiní v Anglii vzestup, který jednak mže zabrá-

niti odlivu penz do ciziny, jednak pivodí píliv cizích prostedk
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io Anglie, jestliže za celkové situace svtového trhu penžního

-nžc cizozemský kapitalista oekávati vtší zúroení svých penz

\,- Anglii než na vlastním domácím penžním trhu.

Jestliže zvýšení diskontní sazby nemá pedpokládaného úinku,,

ichvlí se Anglická banka k dalšímu prostedku a sice:

í\ ku prodeji svých cenných papír »for money« (za hotové)

i /.i)clné jich koupi »on account« (na úet). Touto politikou snaží

je Anglická banka odebrati anglickému trhu penžnímu hotové

Deníze, jichž by tento k svým úvrným obchodm mohl použíti. Cena

í,ptné koup »on account« jest vyšší ceny prodejní »for money«

1 obsahuje v sob úrok ze zápjky, která v této form poskytnuta

iest bance penžním trhem.

Kupci cenných papír »for money« vydávají šeiky na své banky,

ež pak sprostedkují jich výplatu pomocí šek, vydaných na své

rklady u banky. Tento zpsob sprostedkování výplaty za koupené

:enné papíry má pak dsledek svj ve zmenšení »other deposits*,

ež objeví se v následujícím týdenním výkaze bankovním. Tím však

:aké odejmut jest penžnímu trhu dostatek penžních prostedk

ipotebitelných v obchod úvrním a eventuální isouasné zvýšení

iiskontní sazby setká se pravideln s plným úinkem.

e) Se ven day bills (sedmidenní smnky) jsou v stálém

)oklesu. Jsou to smnky vydávané na Anglickou banku splatné 7 dní

)0 vidné (tolik trvalo za dívjších dob poštovní spojení z provincie

lo Londýna) za tím úelem, aby jich majitel mohl varovati banku

)ed jich vyplácením, byly-li mu ukradeny.

f) Government securities (vládní záruky) jsou cenné

)apíry, jichž výnos jest garantován britskou vládou. Pohyby jich

lejscai pro penžní trh celkem píliš dležitými; toliko ku konci

itvrtletí pipoutávají na sebe pozornost tenáe týdenního výkazu,

:dy Anglická vláda, nemajíc dostaten hotových prostedk, vy-

)juje si od banky peníze proti složení »deficiency bills«, aneb ku

ranci msíc, kdy liquidovány jsou asové obchody v konsolech

'dluhopisech státního dluhu anglického).

g) O t h e r securities (jiné záruky) jsou investice inné
\nglickou bankou v jiných cenných papírech, v poskytnutých pj-
:kách a diskontovaných smnkách. Pomrn malé íslo v tchto inve-

iticích zaujímají diskontované smnky, ponvadž Anglická banka
." tomto odvtví penžního trhu nemže konkurovati co do výše

iiskontní sazby s bill-brokery a diskontními spolenostmi. Toliko

r té doli, když depositní banky (joint-stock banks) odepírají bili-
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brokernm úvr, jsouce pomry penžního trhu k tomu donuceny,

aneb je-li o]>ava, že nastane zvýšení diskontní sazby, zvtší se inve-

stice banky ve smnkách.

Daleko vtší ástku tchto investic l)anky iní pjky lonibar-

dové.

Zmny »jiných deposit« nastávají:

ú^ ku konci tvrtletí, kdy v Anglii konáno jest mnoho plat

(služné, dividendy), a kdy joint-stock banks vypovídají bill-broke-

rm své pjky a kdy tito vypjují si peníze na lombard ev. re-

eskompt u cedulové banky,

,'7j v dob placení daní od jx^lovice ledna do konce bezna,

f, ped krisemi,

í^) poslední položky týdenního výkazu iní »notes« (bankovky)

a »gold and silver coin« (zlaté a stíbrné mince), pokud jsou k dis-

posici bankovního oddlení. Tyto dv položky zvány jsou »ban-

kovní reservou* a naznaují, do jaké míry mže Anglická ibanka jx)-

s^kytovati úvr a tento také hotov vyplatiti, aniž by {>ekroila kon-

tingent stanovený jí Peelovou actou. Položka tato jest velmi po-

zorn sledována finanními asopisy celého svta. Znaí zajisté každé

nepravidelné zvtšení neb zmenšení její snížení neb zvýšení diskont-

ní její sazby — brání se také i Anglická banka zvyšováním diskont-

ní sazby neoprávnnému aneb i jen .pílišnému zvýšení úvru do-

mácího — , což pi vynikajícím významu Anglické banky na sv-

tovém trhu penžním a závislosti penžních trh jiných hospodá-

ských celk (nmecký trh |:)€nžní) na penžním trhu anglickém mí-

vá v záptí zvyšování ceny úvru v jiných zemích.

Píiny zmntétopoložky jsou po im r n ni á 1 <

»

dležitými, j s o u-1 i vyvolávány pravideln opa-

kujícími se píinami. Jsou však velmi dležitou výstra-j

hou Anglické banky, jsou-li vyvolány .píinami nepravidelnými, ji-

miž mohou býti bu krise na domácím neb nkterém zahraniním

trhu, bu veliké napnutí úvru v tuzemsku, neb i v cizozeimí. Jsou

zajisté otesy penžních trh cizozemských nejvíce pociovány na

penžním trhu anglickém.

Pravidelné zmny »bankovní reservy« j,sou vyvolány píinami

:

í/, tuzemskými. Tyto zmny nemají pro Anglickou banku píliš

veliké dležitosti, ponvadž jest jisto, že i>i dokonalém fungování

anglických zaízení, ušetujících potebu hotových penz, peníze

jednou dané v obh Anglickou bankou vrátí se brzy ve sklepy a pofl



lisv I)aiik()vní, jakmile jicli není teba pro domácí potebu. Tyto

zmny jeví se

:

(/.. ve zvtšení reservy ku konci bezna za píinou placení daní.

h., v poklesích v msících kvtnu a listopadu, kdy dle ustálenélK)

zvvku vyrovnávány jsou všeobecn ve Skotsku platy. Skotské banky

cedulové mají kontingentovány obnosy bankovek, jež v pípad
pekroení musí krýti drahým kovem. Jestliže tedy skotské banky

potebují vtšího množství bankovek, což nastává ve výše uvedených

rlobách za píinou všeobeaiého regulování plat, vypjují si drahý

kov u Anglické banky, který jí po krátkém upotebení optn vra-

cejí. Stává se pak dosti pravideln, že nerozpeetné bedniky zlata

vracejí se od skotských bank cedulových filiálce Anglické banky

v Newcastle-on-Tyne (pravideln kol i mil. ^),

c, v pt^klesích za j^íinou prázdninových cest na kontingent

Épímoským mstm, hlavn v msíci srpnu,

d.. v poklesích ku konci tvrtletí za píinou pravidelného re-

S
ování vzájemných iplat ;

L/jj zahraniními. Tyto jeví se:

o., vzestupy vyskytujícími se pravideln na jae, kdy platební

hilajice a smnené kursy jsou ve prosípch Anglie,

^^^h., poklesy na podzim, kdy i platební bilance i smnené kursy

bývají v neprospch Anglie za píinou velikých dovoz surovin do

tétí) zem.

111. Týdenní výkaz Anglické banky a jeho asté zmny doku-

mentují píliš pádným zpsobem zastaralost struktury anglického

cedulového ústavu. Pi veliké elastinosti anglického trhu penž-

ního, pi vynikajícím rozvoji všech zaízení, jež na anglickém trhu

penžním zmenšují potebu hotových penz, nucena jest Anglická

banka velmi asto i pi pomrn malých píinách ku poklesu neb

zvýšení diskontní sazby, ili psobiti k tomu, aby dle daného jejího

stavu i anglický trh penžní reguloval svou úrokovou míru, což však

nkdy vlastními pomry penžního trhu stojícího mimo banku nebývá

odvodnno. Struktura Anglické banky, založená na modifikované

currency theorii, pivádí velmi asto otesy diskontní sazby, jež pi
známém vlivu cedulových bank na penžní trh pivádjí asté otesy

anglického trhu penžního vbec. A není pro penžní trh

vtších nesnází nežli kolísavá míra úroková. Je
celé národní hospodáství pítomné doby z veliké ásti založeno na

úvru a každé soukromé hospodáské tleso zpravidla zahr-



nuje úroky ve svou kalkulaci. Jestliže však cena úvru vyjádí-ená

úrokovou sazbou stále se mní, nemže býti poskytnut jeden z nej-

dležitjších základ pesné ikalkulace, tak dležité pro hospodáský

pokrok.

Okolnost tato byla velmi asto pociována anglickými techniky

finanními a inárodnimi hospodái, a podáno bylo mnoho reformních

návrh, jež však budou míti vždy málo nadje ina uskutenní pi

známém konservatismu anglickém a dve, jíž »stará teta z Thread-

needlestreet« se tší v anglickém obecenstvu. Je dvra v Anglickou

banku veliká a dosud platí klassická Bagetova slova : »Nic nepe-

svdí anglický lid, aby odstranil Anglickou banku; a jestliže by snad '

smetla ji njaká pohroma, generací bylo by teba, aby stejná dvra
poskytnuta byla podobné instituci.*

Literatura: Walter Bagehot: Lombard street (Nové vydáni Hartley

Withers-a), Londýn 1910, George Clare: A money market primer, Londýn

1909, F. Straker: The money market, Londýn 1904, Charles Duguid: How
to read the money article, Londýn 1909, Francis E. Steele: Present — , day

banking, Londýn 1909 (Bank-rate), Hartley Withers: The English banking

systém, Washington 1910, Edgar Jaffé: Das englische Bankwesen, Lipsko

1904, Dr. William Scharling: Bankpolitik, Jena 1900, Dr. Georg Obst: Banken

und Bankpolitik, Lipsko 1909. — The Economist (Londýn).



Sociální otázka v Japonsku.
(Dokoneni.)

Tuto bídu illustruje nejlépe fakt, že jsme v Ashiu, v sídle zná-

mých mdných bání, potkávali nahé horníky, kteí chodí dom
na vzdálenost mnoha kilometr za zimního mrazu, v boui a snhu.

Jaký to nedostatek zpsobila jim nouze, s jakou nevšímavostí ne-

dbají svého zdraví a života! A dobe pi tom vdí, že za to musí

pykati, že souchotiny brzo zachvátí jejich prsa

Ruku v ruce s neobyejn nepíznivými pomry mzdovými

jdou nesociální podmínky pracovní.

Pi mnohých živnostech nikdy se kola nezastaví, sviští dnem

i nocí a musí býti obsluhována lidmi, kteí se stídají ve dvou

šichtách, pi emž se zdraví škodlivá inoní práce ani neplatí lépe

než práce denní, ponvadž k noní práci se tlaí spousta lidí, kteí

mají ve dne jiný výdlek, anebo aspo mohou býti innými v domác-

nosti. V nejpíznivjším pípad dávají lidé noní práci pednost

z touhy po zábav, kterou lze spíše ve dne než v noci ukojiti. Kde

neexistuje stídání šichet, tam není pracovní doba o 15 hodinách

žádnou vzácností, takže továrny o dvou šichtách tší se dokonce

zvláštní oblib.

Polední pestávka obnáší nanejvýš jen pl hodiny, ale stroje

bhem ní namnoze neodpoívají, a asto také, a to práv pi pod-

nicích zdraví nejškodlivjších — jako na p. v továrnách na zá-

palky — lidé ani pracoven neopouštjí. Pi ase kontraktním je

úpln dlníkm ponecháno na vli, zdali si chtjí pestávky do-

páti nebo ne.

Je špatným zjevem, že sedmý den odpoinku v týdnu — ke-

sanská nedle — nenalezl v Japonsku žádného uznání a následování.

Dnové odpoinku kryjí se v prmyslu s nutnými istícími pracemi,

a asto jich nebývá více než asi tucet v celém roce. V nejlepším pí-

pad bývá první a patnáctý den v msíci dnem klidu.

O ochranná opatení proti vlivm zdraví nebezpeným nebo

proti hrozícímu úrazu není nikde postaráno, ba i ve státních provo-

NAfsE DOBA. R. XIX., . 2., 1911. 20. listopadu. g
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zovnách bží transmisse nekryt; v hutích hledají marn sirnaté

výpary Bessemerova processu východ z místnosti ; v dolech znan
ztžují práci nízké štoly, špatná atmosféra krátí dech, a chatrné

trámoví dsí každým okamžikem zmrzaením neb smrtí.

Navštívíme-li dílny prmyslové, spatíme dusné boudy beze

vzduchu a beze svtla, zachmuené jedovatými parami, které zužují

dýchání ; nikdy nezapomenu na místnost jedné sirkárny v Osace.

Byla sroubena ze deva, klády byly tak špatn sklínny, že dl-

nictvem probíhal zimní mráz ; modrav bílý oud lpl na všem

;

sta útlých dívin i mladých žen sedí tu ped svou prací kleíce

s pitaženýma nohama, matky s kojenci u prsu, jednoroní a dvou-

letá dcka ukryta jsou v košících, starší, tí neb tyleté dti muí
po boku své matky droboulinké prstíky tím, že se snaží vtsnati

sirky do krabiek. Malá dýmka tabáku a doušek stále pipraveného

aje jsou dráždidla, kterými se tito trpitelé udržují na nohou.

V prádelnách bavlny vidíme nžné dti lopotiti se u stavu,

malé, vyzáblé postaviky, které nikdy nevyrostou výše, nebo píliš

mlády zaaly s prací, jež tlií i duši jejich pinese zakrnní.

Rady dlník záhy ídnou, v lokálech pících kouem a jedem

brzo vyssaje z nich dení dtství a petvoí je v ustaralé dlníky,

kteí se zárodkem smrti v prsou musí opustiti dílnu asto již v tako-

vém vku, v nmž evropští dlníci a dlnice dospívají teprve plné

síly ve své pracovní výkonnosti.

*

Stát pihlíží klidn k tomuto drancování sil svého národa a ne-

I^edstavuje si, jaký bude jeho vliv na píští generace. Marn za-

znla varovná volání japonských sociálních politik jako na p.
Matzuzakiho.

Ped ruskou válkou ml Katsurv kabinet ve svém portefeuillu

tovární zákonodárství. Práv v zemi, kde se proti moderní výrob
staví staré mravy, kde jednotlivec ješt nemá svobodné vle a kde

— pokud a jak je svoboden — pro nedostatek organisace nemže
zlepšiti své individuální pracovní smlouvy zrovna v tch bodech,

kde je toho nejnutnjší poteba, práv v takové zemi bylo by státní

zasáhnutí žádoucí. Místo toho, aby ze západu povolaný prmysl

pivedl s sebou také sociální zákony západní, zstalo v Japanu ješt

docela pi starých asiatských pracovních pomrech, a Japonsko od-

lišuje se stží od Cíny, akoliv na rozdíl od Cíny vytasilo se s ná-

rokem na podíl v moderní kultue a žádá si názvu státu kulturního.
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Vládní pedlohy držely se v pozoruhodn skromných mezích

a týkaly se jen podnik s více než 30 zamstnanci. Dle nich mlo
býti teba k zaízení továrny úedního povolení, mla býti uinna
opatení k ochran života, zdraví a mravnosti dlnictva, dti, mladší

II let, nesmly býti v budoucnosti zamstnávány. Ale shovívavé

pechodné ustanovení postaralo se o to, aby ješt po vstoupení zá-

kona v moc práva Slete dti ješt 2 roky, Qleté 3 roky, loleté 5 let

mohly pracovati. Práce osob mladších 16 let a žen byla zakázána

v dob mezi 10. hodinou noní a 4. hod. ranní, jejich maximální

pracovní doba mla obnášeti 12 hodin, pi emž i^/o hodiny bylo jim

vymeno k jídlu a odpoinku a dostalo se jim dvou úpln volných

dn v msíci. Krom toho nemla jim býti pidlena v žádné továrn

práce, která by mohla poškoditi nebo ohroziti jejich zdraví.

K tomu se pojily ješt nkteré pedpisy peující o stav pi ne-

moci a po smrti. Tato ustanovení k ochran dlnictva rovnala se

nejprimitivnjším poátkm našeho sociálního zákonodárství a ješt

se setkala s jednolitým odporem všech obchodních komor, ježto

japonský prmysl nemohl unésti takového zatížení.

V listopadu r. 1907 oznámila vláda optovn svj úmysl, že

v nejbližším zasedání íšské rady míní pedložiti nové zákony

o zaizování fabrik, o zamstnání dlník, o odškodnní pi úrazech

a o péi starobní. V záptí na to vyslovil se vlivuplný asopis

»Jiji Shimpo«, že o nuceném pojištní dlnictva nelze v Japonsku

vbec ani mluviti. A tak pohybovala se zákonná osnova, která byla

v listopadu 1907 parlamentu pedložena, ve stejných kolejích jako

její pedchdkyn, až na to, že stanovila hranice stáí na 12 let

a chtla zapovdti noní práci od 10 hodin veer do 5 hodin ráno

pouze mladistvým dlníkm. Padla však r. 1910 opposicí parlamentní

vtšiny, která byla podnikatelm naklonna a daleka každého sociál-

ního citu a porozumní.

Neodvážil-li se dosud ješt nikdo žádného humanitního poinu

na poli prmyslovém, byly za to pomry v hornictví až pes píliš

žalostné, nežli aby nepinutily vládu k inné intervenci ; ale pes to

jsou normy zákona ze dne 7. bezna 1905 píliš mdlé a nestaí ani

k tomu, aby aspo na polích tímto zákonem upravených pivodily

skutené zlepšení.

Jmenovaný zákon spokojil se pouze tím, aby jednou msín
byla vyplácena mzda v hotových penzích, stanovil bezcenná naí-

zení o pracovních knížkách, která dlníku spíše škodila než pro-

spla, a zavedl pro pípad neštstí povinnost k zaplacení náhrady,
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pro kterou však zákon sám žádného rámce neposkytl. Tak dle-

žité vci jako pracovní lhta, zamstnání žen a dtí byly pene-

chány ministerskému naízení. Tato ustanovení odhalila dkladn
roušku zastírající bžný truckový systém a ibezprávné nakládání

s hornictvem, ale skutené odpomoci mu nezabezpeila.

Pi povinné opatrnosti nebude podnikateli nesíiadným, aby ped
juristickým soudem se zdarem provedl dkaz o vin dlníkov,

a v nejlepším pípad zstane pi almužn, kterou vyplácejí pokladny,

do nichž plynou píspvky službodárc i dlník, pokuty a pod.,

a které uštdují asto úmrtní podpory ve smšném obnose pouze

5 jen. Jak byla tato ustanovení nedostatená a jak zstala —
pokud byla vydána — jenom naízeními papírovými, o tom svdí
zoufalé mzdové boje, které v dolech vypukly. Dužina patriarchální

dobrodušnosti byla již píliš siln napjata. Vláda se klamala myslíc,

že dlnictvo je trplivo a vyslovila mu chválu v pamtním spise

o japonském prmyslu zaslaném na svtovou výstavu v Saint Louis;

pravila v nm doslovn:

»Vtšina dlnictva psobí pod zemí a pracuje za podmínek nad

míru nepíznivých; ale je prese všecky tyto pomry spokojena se

svým údlem a jde k práci s lehkým srdcem. Pi tom úedníci a e-
ditelé zacházejí s dlníky tak dobrotiv, že jim stávka ani na myssl

nepipadne.

«

Skutenost však záhy odkryla tento omyl. Leden r. 1907 za-

stihl dlníky v mdných a uhelných dolech v nejprudším povstání.

Vláda musila vyslati své vojsko, aby vykázalo dlouho potlaované

rozhoení do zákonných mezí. Ješt he se vedlo v únoru r. 1907

v mdných báních ashioských blíže Nikko; tato kutišt byla obje-

vena již r. 1596 a za svj rozkvt dkují hlavn Turakawovi. Dnes

zamstnávají 16.000 horník.

»Asahi Shinnbun«, vážný obanský list tokijský, pinesl zprávu,

že píinou nespokojenosti horník je zloád, že podplácení dlních

úedník za úelem pidlení dobrých kutacích stanoviš pohlcovalo

veliký díl jejich mzdy. Krom toho kvetl truckový systém tak velice,

že dlníci s celkovým výdlkem 52 senu nebyli s to, aby si k obživ

svých rodin pinesli dom více než 10 senu.

I vystoupili tedy dlníci s požadavkem, aby jejich mzda byla

zvýšena o 60%, aby zdraví poškozující pomry byly zlepšeny, aby

bylo zmírnno nebezpeí úrazu, a aby doly byly lépe osvtlovány.

editelstvo zamítlo tyto požadavky; tu horníci zapálili mlýny na

rudu, demolovali editelv dm a nkteré správní budovy dynami-
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tem, založili olie ve skladištích zboží a vyloupili je, ztýrali z do-

zorího personálu, kdo se jim jen z vinník v cestu namátl. Hrozili

sice také tím, že vyhodí celý dl dynamitem do povtí, ale v dalším

boivém díle zastavilo je uspokojivé prohlášení editelstva, v kterém

se píece jen trochu svdomí pohnulo, a snad ješt spíše vyslaná po-

licie a vojsko.

Byl to zlovolný in zoufalství, které však vytrysklo z toho, že

stát zanedbával tvrdošíjn sociální péi.

Podnikatelstvo zabezpeilo si nyní svoji .nedlnost vi kaž-

dému sociálnímu zákonu a jalo se tvrditi, že jeho konkurenní zdat-

nost na svtovém trhu je ohrožena. Ctižádostiví Japonci chtli by

se rádi státi žlutým nebezpeím i na poli hospodáském, nastávající

vysoké clo ochranné má je k tomu uiniti pln zralými, s rozhod-

ností odmítají vše, co by tomuto cíli mohlo státi v cest anebo co

mu aspo podle jejich mínní v cest stojí. Pi tom jsou však takka

slepí k onm pekážkám, které jim v kýženém triumfu bránily a

které až do dneška mly siln špatný vliv na jejich schopnost sou-

tže. Ve skutenosti nachází se industrie japonská ješt dnes na

svtovém trhu v nepíznivé situaci.

Pirozenou závadou je nedostatek železa — této základní látky

svtového prmyslu. Také vlna musí se dovážeti z cizích zemí,

pece však není Japonsko daleko od hlavního producenta, Austrálie.

.Suroviny jako: hedvábí, m, uhlí, aj, hrají ješt ve vývozu hlavní

roli. Typicky japonské zboží hedvábné a bavlnné hrubšího a jed-

noduššího druhu, slamné pletivo a sirky jsou jedinými prmyslo-

vými fabrikáty, které opouštjí Japan ve vtším množství.

V obchod a prmyslu dokalo se Japonsko až dosud málo or-

ganisátorských talent. Postrádá též onoho tvoivého, vynalézavého

ducha a onoho nikdy neuspokojeného zkoušení a studia, kteížto

initelé pizpsobují lokáln všecky v cizích koninách nabyté

schopnosti a zrunosti ne\bo kteí dopomáhají technice i method
ke zdokonaleni. Chybí mu též i ona zkušenost a vyškolená práce,

které s námahou mnoha desítiletí vybudovaly prmysl nmecký neb

anglický.

Špatný je obraz, který poskytují nám vyšší vzdlávací ústavy,

o nichž se nejnovji »Grenzboten« rozepsaly: »Reditelé jsou všude

stejn nesvdomití a ignorantní, a jíž na školách státních nebo sou-

kromých ; u onch bývá asto píinou jejich jmenování patronát
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stran, u tchto vzí za vypínavým titulem ist finanní podnik.

A i když žáci zahájí píležitostn stávku pro upílišnnou tyranii

nebo paedagogické tmáství svých uitel, pece dosud nedosáhli

oné znalecké úrovin, která je nutná k modernímu prmyslu a k mo-

dernímu obchodu.*

A na vysokých uilištích není lepšího ducha ani vyššího uení.

Jistý japonský státník varoval mne ped jejich prohlídkou, ježto

se prý tam tou namnoze jen pednáškové archy evropských mistr,

kterým se ani ádn nerozumí.

Odkud mají se tedy vzíti zdatní prmysloví generálové nebo

dstojníci?

Japonští prmyslníci zhotovují skuten jenom nejlacinjší

a nejobyejnjší tovary, s nimiž lze sice zaplaviti blízký trh asijský,

ale které jsou naprosto bezvýznamný na trhu svtovém. Pokud Ja-

ponsko vbec naši industrii ohrožuje, je to v takových výrobních

odnožích, kterým bude lépe, jestliže u nás vymizí, nebo živoí pouze

o bídné mzd anebo v domáckém prmyslu, který udržuje chudinská

podpora.

Ale asto bývá Japonskem v Asii oteven trh, který je našemu

vývozu nedostupný. Kdysi stžoval si mi v Pekingu vzdlaný ían,
že japonská prostitutka, která nyní tak neradostn asto svými

klapotnými stevíci cupotá ulicemi, stále ješt pi tom zabývá se

obchodem a bére z úst chléb malému ínskému kupci. Její rukou

neprojde nic jiného nežli zboží její v neesti dosud si libující vlasti.

Jak známo, zásobuje Japonsko tmito koovnicemi híchu celé

ínské, indické a arabské pobeží od Vladivostoku až k Suezu

i všecky ruské garnisony na Východ, sledujíc pi tom uritý cíl.

TytK) ženy bývají asto základním fondem kolonie, které se záhy

dostane konsulátu, a slouží vedle povstného špehounství také ho-

spodáskému prkopnictví.

Ale i ve svém produkním okrsku bojuje Japonsko s nepízni-

vými podmínkami. Tžce na n doléhá vysoká úroková míra, kterou

si Japonsko samo dvojnásobn zavinilo; nebo zamezilo cizímu ka-

pitálu pístup zapovdí provozovati zemdlství a hornictví a zne-

snadnilo píchod cizozemcm odepením pozemkového vlastnictví,

ímž schází hlavní záruka v obchodním život. Nyní je alespo

dovoleno takové mabývání pdy, jaké je dopáno Japoncm v cizo-

zemsku.

Ješt he nežli tyto okolnosti psobí v japonském ot>chodním

ruchu korrupce. Nmecký konsul v Kobe, Thiel, uvádí skrovnou
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obchodní morálku jaixjnského malého i velikého obchodníka i pr-

myslníka v souvislost s jejich mlkou výchovou.

Tak je prmyslový úvr ješt nepíznivý, nebo se páí pi

nejlepších industriálních bursovních papírech na 7%, v úrokové

míre lombardní kolísal mezi 10—13%, ponvadž japonští prmy-

sloví podnikatelé jednali tak, že tím pozbyli dvry cizího penž-

níka ; ale mnoho viny spadá také na vládu, která písným zákonem

bursovním a akciovým snadno mohla pedejíti dnešním zakládacím

švindlm a byla by musila jn-ivoditi poctivé bilancování. Místo toho

podala práv nedávná léta obraz ošklivého a podvodného »Tohuwa-

boliu« ve svt industriálním.

Od I. ervence r. 1906 až do i. listopadu r. 1906 byla v pr-

myslu a v bankovnictví investována jedna milliarda jen ; ale vt-

šina podnik nedospla dále než k zaízení bureau a k vydání akcií.

V ibeznu r. 1907 bylo již 18 nov založených akciových spoleností

v mnohomillionovém úpadku. Kursy klesaly jako šílené:

7. února 1907 14. íjna 1907

Tokijská železnice 112-50 61-35

Nippon Yusen Kaisha 127-

—

88-30

Tokyo Stock Exchange 623"

—

132-

—

Japonský cukerní skandál vrhl ostré svtlo na japonský ád
obchodní. Staly se pokusy vhoditi státu ma krk rafinerie, falšovaly

se bilance, v nichž byly udávány výrobní náklady místo na 18 na

8 jen a 104.000 jen bylo vynaloženo na podplacení parlamentá.

Víra a dvivost znova byla otesena, poctivý podnikatel trpí

tím, že nepoctivec má volnou dráhu. V celém podnikání panuje ta-

ková korrupce a takový nepotismus, že od nedávná oživuje zase

myšlenka povolati do editelstev Evropany, aby se tím lépe naladili

penžní pjovatelé.

Peplování obchodních lokál lenošivými, asopisy proítají-

cími »clerks« je zrovna tal< typický zjev, jako mThání penz na

podplácení za úelem dosažení soukromých i veejných mandát.

Ve svém »Japonsku« tvrdí Rathgen, že ani veejný úedník ne-

ostýchá se bráti peníze. asto nevolí se nejlepší strojová installace,

nýbrž taková, jejíž zavedení pináší editelm a úedníkm nejtu-

njší podmazánku.

Subvence, kterých dosáhly jednotlivé spolenosti, byly též po-

nejvíce jen nepístojn vylouzeny a jsou na pekážku vzniku zdravé,

neodvislé industrie. Stát pokusil se o to, aby státní železárny ve
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Wakamatsu soutžily ve stavb lodí a za osm let ztratil pi tom 40

millioníi marek.

Japonský prmysl je nejenom slepý vi obchodni poctivosti,

ale zuí zárove také pímo proti svému vlastnímu prospchu, po-

važuje-li nejnižší mzdy za basi nejlevnjší výroby. Výhoda, která

plyne z toho, že nepetržitou inností, neutuchající ani ve dne ani

v noci, využitkuje se kapitál zaizovací, ušetí kapitál olbžný a ob-

mezí prostedky provozovací, bývá vyvážena jinými stinnými strán-

kami.

Neobyejná námaha dhiík, kterým není dopáno žádných

odpoívacích dn, a nesmírn dlouhá pracovní doba jsou píinou
cyanosy, na kterou si lidé tolik stžuji. Stýskájí-li si podnikatelé

stavební i prmyslníci na nepravidelnost dlnictva, která jim vnu-

cuje 33% ireservní armádu, pak mají pipsati tento fakt innosti,

která nezná žádných svátk.

Jestliže podnikatelé pijímají každého dlníka, který se jim

lacinji nabídne, pak si píliš málo cení výcviku déle zamstnaných

sil a ve zpustošení materiálu a v poškození stroj dokají se nejci-

telnjších následk. Rychlé znehodnocení kotl, na nž se tak asto

ozývají stížnosti z ad majitel závod, a pKtvání palivem má
svou píinu v umístní lacinjších, nevyškolených dlník.

Výkonnost bídn placených, vyerpaných pracovník je píliš

nespolehlivá, špatné osvtlení a nedostatená istota jsou produktu

na úkor, a chyby v tkanivu, skvrny a jiná nedbalost v práci nejen

že zmenšují její cenu, ale také vážnost a dvru, která se vnuje

japonskému podnikateli, a oslabují prestiž japonské industrie.

Krom toho však nízké mzdy odradily vydatnjší upotebení stroj

a tím i racionelnjší využitkování práce, ímž uškodily i samé pr-
myslové výkonnosti. Japonsko zejm dokázalo pouku, že laciná

mzda o sob neznaí ješt také lacinou výrobu.

Dokonce i panegyrik japonských pomr — professor Doflein

— musil se piznati (ve spise »My a Japonci«), že Japonci nejsou

ani zdaleka duševn i tlesn tak vysplí jako Angliané a Nmci:

»Je veliký nedostatek prostedních vloh, a také tlesná síla a t-

lesné zdraví jednotlivc není nijak nápadn znané.«.

Je známo, že Japonsko musí velice bolestn trpti pro nepatr-

nou fysickou výkonnost svých továrních dlník. V prádeln bavlny

pracují v Nmecku na jednom » šelffaktoru* i muž a 4 ženy, v Ja-

ponsku I muž a 6 žen. K vytápní kotl potebuje se o tetinu více

dlník než u nás.
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j

Naproti tomu mohl se u tíd, které si mohly dovoliti dražší

levropský zpsob výživy, konstatovati nejen vyšší vzrst tlesný,

j nýbrž i zcela patrné sesílaní fysioké výkonnosti.

I

Nedostatek dabrého elementárního, jakož i technického vzd-

lání uplatuje se dnes ve všech prmyslových odvtvích, která vy-

žadují vysoce kvalifikovaných pracovník.

Ze všech tchto dvod zaujímá Japonsko ješt skromné místo

vedle velikých zemí prmyslových, a mžeme dnes dobe íci, že

pro Japonsko na vždycky již zašla doba, kdy mohlo býti nebo se

státi hrozivým nebezpeím západu.

Mlo-li kdysi japonské podnikatelstvo výhodu laciné mzdy za

laciných cen a .nižšího zdanní, tlaí za to nyní bím válkou naku-

pené tžce na lid a na prmysl. Na mandžurských bojištích klesla

v prach konkurenní pevaha, které Japonsko mohlo dosíci.

Opadek japonského vývozu v r. 1908 nelze pipisovati jenom

na konto krise americké a ochabnutí ínského trhu následkem po-

klesu stíbra, krise mdné a bojkotu japonského zboží, nýbrž také

i

na úet chadnoucí konkurenní schopnosti japonské, hynoucí ná-

sledkem zdražení životních poteb a zvýšení náklad výrobních,

které pivozeno bylo nejrznjšími danmi.

Japonsko musí vše možné vynaložiti, aby se zastavilo na na-

klonné rovin, na niž se dostalo svou velmocenskou horekou a

aby pi svých výrobních nevýhodách pírodních i ragovních se pro-

pracovalo aspo k naší konkurenní zdatnosti. Ze všech faktor,

kteí tvoí propast mezi prmyslovou výkonností Japonska a sta-

rých stát industriálních, lze nejsnáze pekonati následujícího i-

nitele, kterého si však Japonci — ovšem k našemu prospchu —
na posledním míst všímají, totiž: zlepšení dlnických pomr. Pod-

mínkou jejich prmyslové konkurence s námi je sáhnutí k sociální

reform. Až bude míti Jaiponsko lépe vyškolené a lépe placené dl-

nictvo, teprve pak mže sníti o stejné soutživé schopnosti se Zá-

padem, nebo sociální reforma prospje nejenom pouze dlníkovi,

ale i prmyslu a celému japonskému národnímu hospodáství. Te-

prve tím pozdvihne se Japan z asijských hlubin ke státu kultur-

nímu. Dr. Vend. Halik.



Slovenská církev evangelická.
Napsal Stanislav Klima.

(Pokraování.)

Nejkiklavjší pípad stal se však v H) n ú š t i ve stolici gemer-

.ské. Tam chtli si církevníci r. 1889 zvoliti faráem Zikmunda

Križana, kterého jim ped piil rokem sám superintendent Czékus

za pomocného kazatele iposlal. Ale Križan chodil prý mezi panslávj

do Tisovce a proto volen býti neaml. Když však v Hnúšti nechtli

voliti nikoho jiného, pišla 16. bezna 1890 do Hnúšt distriktuálni

deputace, aby je k volb jiného faráe pinutila. Zeny však zaal)

v kostele zpívati žahny, aby jednání znemožnily. Bylo tam tehd)

pítomno 10 etník a ti dostali roizkaz vyhnati ženy hlavnmi pušek,

Muži proti tomu protestovali, byli však rovnž tak bodáky z kostela

odstranni. Deputace pak oznámila, že za 14 dní pijde »voliti«

znovu se 2 setninami vojska. A skuten 2. dubna pišla opt v pr-

vod 178 voják a vyzvala církevníky shromáždné v kostele, ab}

si volili faráe, vyjma Križana. Rychtá Jan Hruška jménem církve

odpovdl, že voliti si nebudou a odešel z kostela a za ním všichni

ostatní. Deputace naídila pak vojákm, aby rychtáe zatkli a uvz-

nili, což když se stalo, lid vehnán byl vojskem do kostela a zde musil

si zvoliti faráe toho, kterého jim vnucovali Madaroni.

Také Ludevít E n g 1 e r, fará v Budikovanech v Gemeru, se-

sazen jbyl s úadu proto, že na školní zkoušce v Hostišovcích od-

soudil maarský zpv. Podobn zbaven byl chleba i uitel revúcký

Ján K o r d o š, protože jako knihovník církevní pjoval dtem
slovenské knihy.

Pravdu má Julius Botto, když ve své knize » Slováci. Vývin

ich národného povedomia« 2. svazku na str. 71. praví o evangelické

církvi slovenské:

»V takej ne.priatelskej církvi nemá o hlada národ, ktorý verí

v Krista a v jeho sváté uenie a musí si utvori, alebo hlada církev

takú, v ktorej by mohol najs spasenie svoje a pokoj Boží. Zialbohu,
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slovenský evanjelický, národn zváša netprebudený lud chytá sa len

foriem lx)hoslužby. I maarónski ev. kazia odbavuj ú oltárnu liturgiu

a káz.ne v reci esJcoslovenskej o do formy dos ozdobné, vypluj

n

kázn výpovedami Biblie zhusta, o ludu staí úplné. A ani nebádá

ten lud, že maarónski kazia hlásajú sice na kancli lásku Kri-stovu,

ale v živote zúria proti Slovákom s pohanskou ukrutnosou.«

2. Rozhledy po stavu souasném.
Dnes pomry slovenské evang. církve jsou stmutnjší. Evange-

lití duchovní, kteí jsou rodu svému vrni, -podobn jako katolití

duchovní musí snášeti ústrk a pronásledování neslýchaných. Na
theologické akadeimii, na které pipravují se k svému povolání a
v Prešpurku nebo Prešov, neslyší ani slova v jazyku, ve kterém

mají potom kázati lidu sk)venskému slovo Boží a ani soukrom ne-

smjí se v nm vzdlávati pod následky vylouení z ústavu. V Prešov
roku 1900 dokonce vyloueni z ústavu slovenští bohoslovci jen

proto, že se dali spolen fotografovati. Jest proto s podivením, že

pes tyto ústrky pece ješt slovenští evang. duchovní jsou ve vtšin
své slovenskému národu vrni. Slovenští katolíci probouzejí se dnes

k životu národnímu mrou nebývalou, zejména ve stolici prešpurské,

mají svého Jurigu a dra Blahu a ipece je slovenští evangelíci uv-
domním a vzdláním svého lidu dodnes pedí. Kálal praví ve svém

Slovensku (v Matici lidu na rok 1905, str. iii.): »Maai zdrží

ílovenské vzdlání, oni kazí jejich mravy, jakož každé odrozování

inemravuje, ale n e o d r o d í j e. Tak vím. Ale kdybych se klamal,

jsem pesvden, že poslední slovenský kahanec bude
plápolati na krbu e v a n g e 1 i ck ém.«

Navštivte nkteré evangelické msto slovensiké v Nite, Myjavu,

Starou Turu nebo Bezovou, Modru v Prešpurku, Lipt. Sv. Mikuláš

1 seznáte hlavní tepny slovenského života. Navštivte však jen n-
kterou zapadlou vesnici evangelickou v Nite a teba hned sousední

X)hatou vesnici katolickou a seznáte rozdíl v uvdomní a ve vzdlání

nesmírný.

Školství evangelík slovenských jest dnes na Slovensku na

orvém míst a akoli nový školní zákon Apponyiho z roku 1907

>hrožuje existenci každého slovenského uitele, který by neuií

maarštin náležit, pece mají evangelití Slováci dnes 211 isit

slovenských škol s 289 uiteli a s 21.000 žáky. Ovšem vedle toho

25.400 slovenských žák chodí do evangelických škol již pomaar-
stnvch.
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A rozšíení vzdláni mezi slovenskými evangelíky jest zje

vysoce zajímavý. Ze Slovák umí totiž íst a psát priTmrn 50*9

ze slovenských evangelík 70%, ze slovenských katolík 54%. V t<

slovenských stolicích, kde obývají evangelíci, je všude vzdlání sl<

venského lidu vyšší.

Slovenští evangelíci jsou ve vtšin ve tech stolicích na Sl<

vensku: v Turci, kde jich je 68% všech Slovák, v Novohrad 59*^

a v Gemeru 56% a v tchto tech stolicích umí ísti a psáti 58^

56% a 62%, všeho obyvatelstva.

Význanjším potu jsou ješt v Hbntu (46%), v Lipto^

(45%) a ve Zvoleni (3,5%), kde uimí íst a psát 64%,, 59*

a 58%. Z katolických stolic jediný Prešpurk se 61% znalých tei

a psaní blíží se vzdláním stolicím evangelickým

Slovenšti evangelíci dodnes zaujímají ve slovenské literatui

a kultue místo estné, místo vedoucí, pes to, že representují pou;

tvrtinu svého národa. Z ad jejich vyšli nejvtší souasní básní

slovenští Pavel O r s z á g h-H v i e z do s 1 a v, známý svými bibl

ckými motivy a Svetozar H u r b a n-V a j a n s k ý, novellista K 1

k u i n i nejmladší dorost básnický : Ludmila Ríznerová-P o d j ;

vorinská, nábožensky naladný Ján Bot to (Ivan Krásko)

zvunými verši proslulý Ján Jesenský. »Dennicu« založila pai

Terezie V a n s o v á, cho evang. faráe na Píle u Tisovce.

Ze slovenských evang. fará souasných jsou literárn inn
Jur Jánoška v Li|pt. Sv. Mikuláši, Julius B o d n á r v Bukovc

Martin Braxatoris v Senici, Samuel Bodický v Krajnér

zesnulý Pavel B e b 1 a v ý v So1>otišti, literární kritik P. Bujná
v Krupin, Jos. Holuby, fará na odpoinku v Pezinku a jin

Ze slovenských uitel evangelických: Rehor Uram-Podt;
t r a n s k ý, básník v Lipt. Sv. Mikuláši, Ludevít R í z n e r, bibli(

graf v Zemanském Podhradí, Ján Uram v Tisovci, Miloš Ján(
š k a ve Štrb a jiní.

V pstování historie slovenské vynikl pravotár Julius B o 1

1

v Revúci, ped ním zesnulý Pavel Kižko, archivá v Kremnic

I znamenité ,politiky mají slovenští evangelíci : redaktora Milar

Hodžu, faráe M. M. B e 1 1 u z Ružomberka, dra Ludevíta M e (

veckého ve Zvoleni, dra Milana Ivanku v Trnav a j. Bohuže

na snm uherský nedostali z nich pi volbách roku 1910 ani jedinéhi

Nejvtší chybou slovenské církve evangelické jest její nesam(

statnost. Ona jesfc pouze ástí uherské cíkve evangelické (augi

burského vyznání), a akoliv slovenští evangelíci ítají asi polovin
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vsccli píslušník této církve v Uhrách, ipece jsou zájmy slovenské

v evang. církvi uherské úpln (podízeny zájmm cizím, maarským.
Církevní schematismus z r. 1903 (sestavený Alex. Poszvékem)

ítá všech uherských evangelík a. v. 1,085.603. Krom nich jest

ješt v Sedmihradsku 220.000 evangelických Sas, ale ti zachovali

3Í podnes svoji organisaci zvláštní.

Evang. církev a. v. v Uhrách rozdlena jest na 4 distrikty,

z nichž každému v ele stojí superintendent a církevní záležitosti

spravují se na distriktuálním konventu.

I

Senioráty, ze kterých skládají se jednotlivé distrikty, shodují

jse skoro všude s rozdlením na stolice, podle kterých také mají svá

[pojmenování.

Všech církví (sbor) evangelických a. v. v Uhrách uvádí schema-

jtismus z roku 1903 673. Z tch jest ist slovenských 198. (Roku

I1891
bylo ze 630 církví slovenských 210, roku 1885 ze 611 církví

i-slovenských 228, roku 1863 ze 552 církví 241.) Jesti ipatrno' tedy,

|že slovenských církví evangelických ubývá. Pro? Ponvadž, zave-

^dou-li v nkteré teba ist slovenské církvi evangelické na žádost n-
:<olika odrodilých úedník jednou nebo nkolikráte do roka též služby

^Boží maarské, uz takpvá církev není slovenská, nýbrž slovensko-

[madarská. A zavésti tyto bohoslužby maarské musí, to dokazuje

v-ejm persekuce církve kovaické, která se zavedení maarských
|L)ohoslužeb ibránila. Zajímavo jest, že v nkterých církvích konají

jSe tyto maarské bohoslužby i v den Štpána krále, národní to svátek

^uherský, akoliv evangelíci svátky svatých neuznávají a nesvtí.

rlakovýchto slovensko-madarských církví jest dnes 98. (Roku 1891

pylo jich jen 79, roku 1885 69, roku 1863 49.) Církve slovensko-

naarské jsou pak prvním krokem k úplnému pomaarštní boho-

^5lužby a k zaadní mezi církve ryze maarské. Poet tchto stoupá

,[>ak ovšem úžasn. Dnes jest jich 181, roku 1891 bylo jich pouze

147, roku 1885 jen 125 a roku 1863 dokonce jen 103. Ped 25 lety

pylo tedy maarských církví o 100 mén než slovenských, dnes jest

:iich již jen 017 mén.

[
Maarisace slov. církví evang. provádí se již dávno. Již ped

jfokem 1848 byli Slováci Lájoš-Komárenští ve stolici vesprimské

ria rozkaz stolice jako vzpurníci a buii biti za to, že ipi službách

Božích od slovenštiny ustoupiti a maarštinu pijmouti nechtli.

,M. P>artoš dostal 64 rány holí a i msíc byl žaláován, Jií Junáek
iiostal 50 ran holí, P. Rus 40 a St. Vrabec pro vysoké stáí jen 24.

[Schematismus z r. 1903 neudává poet píslušník církve evange-
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lické dle národnosti, nýbrž jen dle bohoslužebné ei, kterých znj

o s m, totiž : slovenskou, slovensko-imaarskou, slovensko-nmeckau

slovensko-madarsko-nmeokou, maasko-nmeckou, maarskou

nmeckou a maarsko-vendskou ili slovinskou (v stolici Železné)

Cítáme-li za Slováky všechny duše z církví slovenských (306.825^

i -/g ze sbor slovenskoimaarských (213.123) ak tomu .polovini

ze sbor slovensko-nmeckých (13.688) a tetinu ze sbor slovensko

maarsko-nmeokých (47.769), obdržíme pravdpodobný poet slo

venských evangelík a. v. íslem 471.674, tedy asi 23-5% všecl

SlováJk v Uhrách. Pi sítání roku 1900 bylo jich napoteno 472.3751

Toto íslo zdá se nám všaik velmi malým.
[

Také Pavel Balogh ve své kniíze »A népfajok Magyarországon«l

vydané roku 1903, ítá na základ sítání lidu r. 1890 jenom 444.55;;

Slovák evangelických a. v. ili 23%'. Píina toho jest v tom, ž(

znaná ást slovenských evangelík sídlí miezi Aíaary na Doln

Zemi, kde mohou snadno býti zapoítáni mezi Maary, jelikož ma
arskou e dobe ovládají. Na Slovensku, v oblasti, ve které Slo:

váci spojit obývají, jest mezi Slováky jenom 19% evangelík, 7595'

ímských katolík a 5% eckých katolík, kdežto na Dolní Zemi jes

v osadách slovenských 56% evangelík a 42% katolík.

Také na Dolní Zemi jest nejvíce církví slovensko-maarských

V distriktu báském jest 104.747 Slovák ve sborech ist sloven

skýcli a 133.583 Slovák ve sborech slovensko-maarských. Naprot

tonni v peddunaj ském distriktu (západní Slovensko) jest pouz"

33.053 vSlovák ve sborech smíšených natproti 118.889 Slovákm vi

siborech ist slovenských a v distriktu pedtisském (východn

Slovensíko) 43.341 Slovák ve sborech smíšených naproti 83.i8(

Slovákm ve sborech ist slovenských.

Pokusme se nyní pehlédnouti slovenské evangelíky dle jednotH

vých distrikt a seniorát.

I. Distrikt peddunajský.

vSuperitendentem tohoto distriktu jest Fridrich Baltik, býv

fará v Lipt. Sv. Mikuláši a dobrý Slovák, nyní Maaron a faráii

v Balašových armotách. ítá 205.375 duší, z nichž jest asi i48.oo(

Slovák, tedy vtšina.

Slováci jsou v 5 seniorátech (distrikt ítá 9 seniorát). V se

niorát prešpurském jest 6500 Slovák. Jsou to 4 ist slo

venské sbory : Pezinok, Modra, Králová a Leváry. V samém mst
Prešpurku jsou evangelíci vtšinou Nmci, vyjímaje 1300 Slovák
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V Prešpiirku na evang. lyceu uilo se od r. 1803— 1841 eštin. Pro-

tessory byli Palkovi a Stúr. V Mode jest nyní evang. sirotinec

ílovenský, založený faráem P. Zochem, který tu vydával lidový a-

sopis evangelický »Stráž na Sion«. V senioráte nitranském
jest 25 církví, z nichž 23 ist slovenské. Jedin 2 církve : Ker a

Skalica jsou slovensko-maarské. Slovák jest tu 56.000. Nejvtší

ilovenský sbor jest tu Myjava 9600 duší, spravovaný dvíma farái.

Faké velké sbory mají msta Stará Tura a Bezová. Všecky tyto

iix)ry mají obyvatelstvo uvdomlé, vzdlané, které vyniká i pomr-

lou zámožností. V Bezové býval ev. faráem zesnulý již senior

5tpán Leška, znamenitý kazatel, jehož eská kázání otiskovaly Cír-

ícvné listy. V Bukovci je faráem J. Bodnár, nynjší redaktor výbor-

lého asopisu pro vnitní misii »Stráž na Sion«, kterou vydával

Iíve zesnulý fará Pavel Zoch v Mode. »Stráž na Sion« tiskne

iosnd tiskárna Šimona Roháka v Mode. Roní pedplatné iní

i K. Nitranský seniorát jest jedním z onch, které zachovaly si do-

Ines na svých konventech (církevních schzích) právo mluviti i zá-

DÍsník vésti jazykem slovenským. Mimo Nitru jsou to ješt senioráty

iptovský, oravský, turanský a trenanský, chorvatako-slavonský a

prešpurský. Jinde je všude slovenský jazyk vylouen a to i v ist
;lovenských seniorátech, jako jsou zvolenský, hontský, novohradský

i šaryšský. Pijdou-li tam na konvent svtští zástupcové církví, ne-

•ozumjí z jednání ani slova! Na to naíká si již Kollár v pedmluv
ce svému cestopisu do Itálie: »Udlali jste z nás Slovák, maarsky
leumjících, jen prázdné figuranty a nmé posluchae na konven-

ech. Kdo nejlépe maarsky umí, ten jest nyní nejvtší protestant,

:)y by i žádného náboženství neml, pece soudí o náboženských a

nrkevních vcech.

«

Na Staré Ture vydává Ján Chorvát asopis »Svetlo«, jehož

ilavní spolupracovnicí jest spisovatelka Kristina Royová, dcera bý-

/alého tamního faráe. asopis ten jest smru svobodnreformova-

lého. Nkteí farái slovenští dívají se na psobení jejich jako na

>sektáství«, akoliv pívrženci tohoto simru nevystupují z církve

evangelické. Snaží se ,}X)uze šíiti duc hovní probuzení ve svém okolí,

lechodí však do kostela, ale shromažují se k výkladm písma, mo-
ilitbám a zpvu sami. Kristina Royová se sestrou svou Marií slo-

dla mnohé písn v duchu slovenských písní lidových » Písn Sion-

;ké«. Napsala též mnohé pkné povídky ze života lidu slovenského,

mažíc se zejména psobiti jimi k vytržení lidu slovenského z moci

ilkoholu. Jsou to zejména: »Ztracení« (vydáno esky v Praze v Sou-
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kenické ul. . 15 za 80 h), »Moc svtla« (vydáno esky v Praž

v Hálkov ul. . 5 za 5 K) a »Bez Boha na Sivt« (vydáno v Praž

u Bašteckého ve Školské ulici za 40 h). Tato poslední povídka pe

ložena i do nminy, polštiny a dolnolužioké srbštiny.

V trenanskéim senioráte jest 14 církví ist slovenskýc

s 24.000 Slováky. Jedin sbory v Trenín a v Zilin jsou slovenskc

maarské.

V tkovském senioráte 3 slovenskomadarské církve ma

1500 Slovák.

V hontském senioráte jest 20 ist slovenských a 10 sk

venskomaarských církví se 21.000 Slováky. Zde vinou madarskýc

fará a uitel velmi se maarisují.

V novohradském senioráte jest 24 ist slovenských a 2

slovenskomaarských církví s 38.000 Slováky. Zde v posledním aí

zaíná se ilejší život národní v okolí msta Luence hlavn zásluho

dra L. Bazovského, tamního advokáta. Nejvtší církví jest tu Mí

linec. Uvdomlý fará slovenS'ký i tu je bílou vranou.

2. Distrikt báský.

Superintendentem tohoto disitriktu jest Scholtz, fará nnr

ckého sboru v Budíne a zuivý Madaron. Báský distrikt í
433.583 duší, z tch bylo by 251.702 Slovák, ítáme-li všecky p
slušníky sbor slovenskomaarských za Slováky. Ze Slovenska je

v tomto distriktu jedin seniorát turansiký, odtržený od distriki

peddunajského a zvolenský. Ostatní Sibory jsou velké slovensl

osady dolnouherské. Cítáme-li ze sbor slovensikomaar&kých pou;

Va za Slováky, nabudeme ísla 207.175 Slovák, které zdá

nám býti minimem pro poet slovenských evangelík v tom

distriktu.

V turanském senioráte jest 12 církví, vesms ist si

venských, se 26.000 Slováky. Jedin ve Vrútkách vymohli si tam

maaronští úedníci bohoslužby maarské, pes protest starousedlý<

církevník.

Ve zvolenském senioráte jest 19 církví ist slovenský*

a 3 slovenskomadarské (ve Zvoleni, Báské Bystici a Slovensl

Lupi) se 39.000 Slováky. V tomto senioráte ve Slatin zakus

Slováci práv loského roku neslýchaný útok na svoji církevní sam

správu. Slovenští evangelíci volí si totiž svého duchovního san

nemusí býti spokojeni s každým, kterého jim biskup pošle, jako k

tolicí. Tak ve Slatin ipo úmrtí bývalého faráe Fábryho, znamer



129

iciio pracovníka v oiboru vnitní missie (vydával spolu s Pavlem

Zochem z Modry »Stráž na Sion«), zvolili si faráem Bázlika

z j'ri byliny v Liptov, akoliv se hlásil také o Slatinu Maaen Ba-

kav. Když Bakay konal však i8. dubna 1909 ve Slatin své kázání

na zkoušku, vyšlo nkolik Slatinc z kostela ven. Nechtli poslou-

chati Maarona. Za to bylo obžalováno 43, oban slatinských a

mimo n i dr. Ludevít Medvecký, advokát ve Zvoleni a dr. Ján Fá-

brv, syn zesnulého faráe, kteí prý byli »:popuzovateli«. Žalováni

bvli pro pein dle § 191. uh. trestního zákona (veejné ipohoršení

\ Iwhoslužebné místnosti), na který je trest 6 msíc vzení a 400 K
|)()kuty — avšak odsouzeni tyli dle § 190., který trestá toho, kdo

bohoslužby církve, státem uznané, násiln iperuší, vzením i roku

a ])okutou 2000 K. Broti Slovákm musí se užíti vždy ostejšího

paragrafu, a se proti nmu prohešili ili nic. Rozsudek vynesen byl

5. íjna 1909. Jenom 15 obžalovaných bylo osvobozeno, ponvadž

toho dne vbec v koistele nebyli. Také dr. Fábry zproštn obžaloby,

ponvadž od poátku roku do konce dubna v Slatin vbec nebyl.

Za to dr. Medvecký odsouzen na i rok do vzení a k pokut 1800 K,

7 Slatinc dostalo po 2 msících vzení a 22 ,po 14 dnech, akoliv

proti odsouzeným nebylo tém žádného dkazu. Tak žena Jana

Drdoše odsouzena proto, »že jest ženou Jana Drdoše, hlavního vdce

slovenské strany v Slatin a proto musí se o ní pedpokládati,
že o popuzování vdla, ano i muži svému ipomáhala«.

Baskobystrický odvolací soud zrušil však tento rozsudek dne

12. února 1910, dra L. Medveckého zcela osvoibodil, Slatincm pak

snížil tresty ze 2 msíc na 14 dní a nkteré osvobodil. Obhájce dr.

Vlád. Fa j nor žádal totiž výslech hlavního svdka služného Bendeho,

který tvrdil, že ví o tajné porad u Brodnianského. Služný Bend
pak doznal, že sice poslouchal pod okny Brodnianského ( !), u nhoi
sešlo se nkolik oban, avšak z ei nerozuml ani slova. A tak

hlavní svdectví scvrklo se na nullu.

V senioráte báském (na jihu Uher, mezi Dunajem a Ti-

sou) jest 6 velkých církví ist slovenských a 2 církve slovensko-

madarské se 27.000 Slováky. Nejvtší církví ist slovenskou jest

tam Petrovec se 7800 Slováky.

V a r a d-b ékešském senioráte jsou 4 církve slovensko-

madarské s 35.000 Slováky. Nejvtší mezi nimi jest Slovenská Caba

s 27.000 Slováky. Její znamenitý fará L. Seberíny jen proto nestal

se biskupem, že jest Slovákem. V Cab jest církevní knihkupectví,

NAŠE DOBA. R. XIX., . 2., 1911. 20. listopadu. g
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vydávající nábožensJié knihy pro lid evangelický. V Cab jest také

sbor baptistu s 230 dušemi a 2 kazateli.

V banátském senioráte (stolice Torontál) jsou 4 církve

slovenské a 2 církve slovenskoHmadarsíké s I5.(X)0 Slováky. Za slo-

venskomaarskoti zaipsána jest tu i Kovaica, která má z 4546 oby-

vatel 91% Slovák, totiž 4141. Jak Kovaici násilím byly vnucenj;

bohoslužby maarské, jest známo.

Nkolik Maaron tamních, kteí do kostela nikdy ani nechcxlí,

pálo si míti macFarské bohoslužlby; i podali o n roku 1907 žádost

k ipresbyterstvu sboru. Presbyterstvo však žádost jejich zamítlo

z dvodu, že všichni žadatelé slovensky dobe rozumjí. Žadatelé po-

dali proti tomu stížnost k biskupovi, který farái Caploviovi jedno-

duše naídil, aby maarská kázání konal každou prvou nedli v m-
síci. Fará Caplovi ovšem poslechl a oznámil maarské kázání na

první nedli v kvtrui 1907. Na toto maarské kázání pišli však

samí Slováci a sotva fará pronesl jednu vtu maarskou, spustili

všichni jako jeden muž nejoblíbenjší svou píse, Lutherovu hymnu

»H;rad pepevný jest Pán Bh náš«. Fará z kazatelny lid prosil,

ale marn; k slovu se jiiž nedostal. Za to byl fará Caplovi zbaver

svého úadu a 35 oban kovaiokých odsouzeno bylo do vzení na

6V2 roku a k pokut 6280 K

!

(Dokonení.)



ROZHLEDY,

VEEJNÉ HOSPODÁSTVÍ.
Nové daové pedlohy. — Rusko a Brusselská cukerní konvence. - Usne-

sení subkomitétu státní železniní rady o reorganisaci správy státních drah.

Vláda pedložila parlamentu souasn s osnovou o zlepšení plat stát-

ních úedník a zízenc daové pedlohy, které v podstat se úpln kryjí

s tmi, které pedložil svého asu Bíliski. Nynjší finanní ministr Dr.

Meyer patil svého asu k odprcm pedloh Bíliskiho, a to z téhož d-
vodu, ze kterého byly potírány na všech jiných místech, totiž že nevyho-

vují daovému systému a že nepinášejí pro fiskus podstatnjších vý-

tžk. Jest ovšem osudné, že ani Dr. Meyer nebyl s to najíti vydatnjší

a lepší zdroj píjm než Bíliiískí, a týž osud bude pronásledovati patrn

již všecky, kdož budou se pokoušeti o zlepšení rakouských financí. Ty se

prost bez ztrát již zlepšiti nedají, ztráty však znamenají zárove vysý-

chání pramen píjmových v jiných smrech. Moderní berní politika, vy-

pstovaná do bod vrcholných, znamená totiž podkopání soutživosti vý-

roby a obchodu v cizin a tlumení hospodáského rozvoje. Zeteln nesou

stopy tchto úink na sob íšskonmecké prmysly, které byly pi po-

slední reform daové postiženy vydatnji daovými bemeny. Nové dan
nejsou prozatím tohoto druhu. Horší je, že dávají pee rzným daovým
bemenm, která jíž od let se pokládají všeobecn za nesnesitelná, a

o nichž se stále doufalo, že budou uvedena v soulad se skutenými po-

mry. Takovýmto zklamáním jest na píklad daová pedloha o zdanní

akciových spoleností, jichž rozvoj u nás jest nesnesitelnou výší dan no-

toricky tlumen. Vládní osnova pináší tak zv. pirážku daovou k divi-

dendám, pesahuje-li rentabilita lo procent, a to 2procentní pi lo pro-

centech, 4", 6-, 8- a loprocentní pi I2, 14, 16 a 20 procentech. »Renta-

bilita« nepoítá se ovšem jen podle dividend, nýbrž též podle dotací re-

serv a podle tantiém. Páním, která byla projevena tak asto z kruh pr-
myslových, aby akciová da byla snížena, vychází osnova potud vstíc, že

stanoví da pí výnose menším než 4 a 6 procent na 6 resp. 8 procent místo

dosavodních 10 procent. Tím se ovšem pomry na trhu dividendových pa-

pír jist podstatn zhorší, ponvadž akciové spoleností se budou snažit

svoje kapitály zedit tak, aby pomry rentabilitní byly horší a daií menší.

V osnov vládní leží k tomu pímo impuls.
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Da z tantiém odpovídá úpln návrhu, který obsahovala svého as

osnova Biliskiho. Škála daová iní 2, 4, 6 a 8 procent podle výše tan

tiemy (do 2000 K, 16.000 K, 60.000 K a pes 60.000 K). Novela k osobu

dani z píjm zatžuje vyšší sazbou píjmy od lo.ooo K výše, progress

sazeb jde až do 6 a pl procenta, tedy velice znan. Osnova podržel

i monstrum »mládenecké dan«, naproti tomu však stanoví rzné úlev;

pro menší stupn píjmové. Zstala ze staré osnovy také povinnost k ped

kládání obchodních knih, avšak s tím rozdílem, že nenastupuje teprv

v odvolací instanci, nýbrž již v instanci da ukládající a že se stanov

jisté, kautely, aby nebylo zneužito obchodního tajemství.

Novela k zákonu o dani domovní opustila myšlenku zásadní refornr

a vrhla se na drobnosti.

Druhá série daových pedloh týká se daní spotebních. Z dívej šícl

pedloh objevila se v parlament optn osnova o zvýšení dan z lihu. Zvý

šení má initi, jako již díve bylo projektováno, 50 h na hektolitru. Nov;

jest daová pedloha o dani pivní, která inkameruje pivní dávky zemsk

a souasn zvyšuje dosavadní pivní da z 34 na 80 h za hektolitrov;

stupe mladinky, Z obou daní mají se znan zvýšiti údly zemí a to z vý

nosu nové sazby daové za líh se má dostati zemím sedm osmin, z výnosi

nové pivní dan, která iní asi 5 K za hektolitr, má se dostati zemím as

56 million K. Celkem se má dostati zemím na údlech z dan píjmové

dan lihové a pivní podle výpot vládních asi 126 million K. S daní li

hovou mají být podrobeny revisi kontingenty a vývozní bonifikace. Ko
nen byly pedloženy ješt nové osnovy o zdanní šumivých vín a auto

mobil a osnova o poplatcích ddických a darovacích.

Tento program daový má stait k ucpání nejvtších trhlin v roz

poctovém hospodáství státním a zemí. Že na obojí nevystaí, jest hnec

z pedu jisto.

*

Poslední dobou bylo hlášeno, že Rusko žádá, aby státy participujíc

na brusselské cukerní konvenci povolily mu zvýšený kontingent exportní

Pi jednání o obnovení cukerní konvence v r. 1907 bylo, jako známo, Ruskc

vzato do svazku smluvních stát, a to za dvou podmínek, že totiž zstan(

nezdanno pro export toliko 1,000.000 tun cukru za ptiletí trvání konvenci

a že stálá komise cukerní stanoví ped i. záí 1912 zpsob daového a cel

ního zákonodárství, které po i. záí 1913 má v Rusku nabýt platnosti. Z;

režimu této smlouvy vzrostly ruské zásoby cukerní znanou mrou a jes

jen pirozeno, že letošního roku se znan vysokými cenami na svtovn
trhu Rusko vyšlo se žádostí o zvýšení vývozního kontingentu. Stejn pi
rozeno jest, že i Anglie jako nejvtší konsument cukru, který sama nevy,

rábí, podporuje tuto žádost Ruska s poukazem na vysoké ceny svtovéhc

trhu. Až do r. 191 2 mají ostatní smluvní státy úpln na vli, tento poža

dávek Ruska zamítnouti. Otázka jest jen, jaké pomry nastanou, až s*

bude jednati o obnovu cukerní konvence. Není pochyby, že letošní abnor

mální stav cukerního trhu bude pro Anglii podntem k tomu, aby pama;

tovala na píšt na levnjší zásobování cukrem. A nebude asi jevit valn^

ochoty pevzít plnou mrou znova závazek ukládati na cukr nekonvenní
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trcstnisazBy celní. Naproti tomu Rusko bude urit stát na svém poža-

davku vyššího kontingentu vývozního.

Subkomitét státní železniní rady konené dospél v otázce reorgani-

sace správy státních drah k usnesení. Podle ného mají být zízena nová

tcritorální editelství a editelství traová mají být odstranna. V echách

mají být zízena dokonce ti nová editelství, jedno nové má dostat také

Morava. Celé reorganisani usnesení subkomitétu bylo trochu zaranžováno

politicky. Kdesi bylo psáno, že Nmci dostanou v Cechách dv editelství,

my jen jedno, a ponvadž z dosavadních plzeské nemžeme poítat svým,

nýbrž »smíšeným«, budeme mít pi nepomrn vtší délce a významu tratí

státních drah, probíhajících eským územím, vlastn jen dv. Nmci také

dv editelství. Pokud je nám známo, jest také pražské editelství státních

drah »smíšené« a také nové »eské« bude asi smíšené a doufejme, že

nejen eské, nýbrž také nová »nmecká« že budou »smíšená«. Nebudou-li

také »nmecká« editelství smíšená, pak to znamená, že pro službu na celé

trati nebude ást personálu vbec kvalifikována, ponvadž celou tra v ce-

lém živobytí nikdy neuzí. A jest otázkou, zda pi tomto stavu vcí by ne-

l)yla bývala traová editelství pece jen lepší, ponvadž pi nich jest dáno

mén nebezpeí, že Nmci budou »svá« editelství ped eským úed-
nictvem uzavírat a že konec konc služba na trati bude vedena h než

za dnešního stavu. O traových editelstvech mluveno jest zde ovšem,

aniž by byl projevován jen z daleka souhlas s tím, že dnes mají všecka

až na jedno sídlo ve Vídni. Otázka sídla je vlastn pro nás dležitjší,

než zásada, zda koncentrická i traová editelství. K zásad koncentri-

ských editelstev jsme tlaeni jen faktem, že dnes traová editelství skoro

všecka jsou ve Vídni.

VÉCI SOCIÁLNÍ.
ilepšení pomr železnim'ch zízenc. — Úprava plat uitel v echách.
— Sjezd stavebních a bytových družstev. — eská samospráva a bytová
3tázka. — Nmecká msta pro pojištní proti nezamstnanosti. — Stávka
:extilního dlnictva v echách. — »Pro stávkujete.?'c — Stední stavy proti

dlnictvu.

První vystoupení sjednocených národních organisací železni-
ních zízenc, totiž koalice Zemské jednoty, eského spolku úed-
ník železniních a obdobných organisací nmeckých, polských a slovin-

ských, skonilo blamáží. Tato internacionální koalice nacionál, založená
n-oti koalici s rozhodujícím vlivem sociálndemokratické Právní ochrany,
liystala se pevzít vedení záležitostí železniních zízenc, z osvdených
)osud rukou staré koalice. Vtší prý poet stoupenc ml ji k tomu legi-

imovat. Tžko rozhodovat, která koalice má více len za sebou, ale má-li
lacionální koalice pravdu, že ona, tím horší vysvdení si vydala. Akce. ve-
lené starou koalicí, podobnou blamáží neskonily nikdy.
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S velkým hlukem oznámila nová koalice jako termín vyjednáván

I. íjen, pak dala vlád »nepekroitelnou lhtu« do 15. íjna, kdy ml
být v pípadu nevyhovní zahájena pasivní resistence. 15. íjen minu

požadavky nesplnny ani zdaleka, eho získáno, byly pouze nedostaten

sliby — a pasivní resistence nebyla zahájena. Ovoce takové prázdn<

kiklounské politiky uzrálo brzy — bývalý pedseda ministerstva Gautsc

mluvil v íšské rad o železniních zízencích tónem, známým posud je

nom v Prusku. Posice železniních organisací jsou piinním nov

koalice nacionální na dlouhou dobu oslabeny.

Požadavky železniních zízenc jsou projednávány ve výboru pr

záležitosti státních zízenc s požadavky ostatních kategorií úednickýcl

Podstatného zlepšení jich oproti pedlohám vládním nelze se tu nadít, po

hybují se tém všechny strany v zaarovaném kruhu vládní politiky

ohledy k úedníkm jsou tím menší, ím dále k novým volbám.

Nová vláda pevzala pedlohy své pedchdkyn. Programová re

pedsedy naladila sice mírnjší struny proti úednictvu, nevyhrožoval;

silnou pstí, ale pes to naznaovala vláda ihned, že nesmí se doufati

že by byla ochotna jít píliš vysoko nad meze, stanovené požadavkr
státních zízencíi bývalou vládou. A tak možno oekávati, že ve výbon

pro státní zízence pone smlouvání, v nmž více sleví podvýbor, žádajíc

pro železniní zízence 38,010.170 K, nežli vláda, nabízející 13,997.778 K

Ješt neutšenjší perspektivy otevírají se uitelm, nebo maj

nadji zstat i na dále obtí vlastenectví nmeckých obstrukn^cl

poslanc. Za velký úspch lze tu považovati již pouhou možnost jednán

školské komise, ovšem úspch to, vynucený nmeckými organisacem

uitelskými. Zpravodaj Morawetz navrhuje následující úpravu uitelskýcl

plat: Prozatímní uitel s vysvdením zralosti 1200 K, definitivní uite

na obecné škole základní služné 1600 K, tyi trienálky po 250 K a 5 trie

nálek po 200 K, odborný uitel na mšanské škole základní služné 2200 K
tyi trienálky po 300 K a pt trienálek po 250 K. Osobní pídavky pn

uitele, již ani po 25 letech po složení zkoušky o uitelské zpsobilost

neobdrží místa ídícího, 200 K na škole obecné a 300 K na škole m
šanské. Pídavky aktivní butež vymeny dle týchž ustanovení, jaká plat

pro státní úedníky v XI. až VIII. hodnostní tíd. Školské obce ne

budou na ástenou íihradu aktivních pídavk piplácet. ídícím obec

ných škol písluší funkní pídavek na školách až troj tídních 300 K^

na ty- a p^titídních školách 400 K, na více než ptitídních 450 K, ni

školách s deseti a více tídami 500 K, editelm mšanských škol 400 K
pi slouení s obecnou školou dle potu tíd 500 až 700 K.

Po 35 služebních letech se zapvotením služební doby od zkoušky zri

lostí a po dosažení 60. roku vku má každý uitel nárok na výslužb

s plným platem. Korreferent posl. Kafka rozchází se ve svých názorec

s referentem, a tak po dlouhé debat pikázáno zemskému výboru, ab

vypoetl náklad na úhradu uitelských plat dle všech alternativ snmj
a komisi pedložených. Ostatní návrhy obsahuje školská hlídka v pn
dešlém ísle.

* * *

eská bytová akce podrobena pehlídce na prvním sjezd
stavebních a bytových družstev, svolaném »eským zen



135

skýin spolkem pro reformu bytovou«, zahájeném I4- njna neúnavným

p. drein L o š á k c m. Akoli dle sdlení rady zemského výboru p. To-

bische samosprávné korporace po vtšin tvrdí, že u nich není bytové

nouze a tudíž není teba pomocné akce, je zapsáno již dle referátu p. dra

Záveského 164 eských stavebních družstev, jež mají asi 6900 len
a 1,100.000 K závodních podíl. 13 družstev postavilo nájemní domy

se 220 byty, So družstev postavilo již 741 rodinných domk bez zá-

ruky státního bytového fondu. Domky jsou sice levné, prmrná jich

cena obnáší asi 4000 K, ale bylo by si ješt lecehos páti po stránce

technické a hygienické. Aby tmto nedostatkm bylo odpomoženo, nutno

zíditi stavební poradnu. Výtka referentova do neinnosti našich

obcí v otázce bytové byla potvrzena sdlením delegáta žižkovského druž-

stva, že obec Hrdloezy povolila družstvu parcelaci zakoupeného po-

zemku jen s tou podmínkou, že se družstvo vzdá daových výhod po-

skytovaných zákonem z r. 1902.

Pan dr. L o š á k referoval o finanní stránce a doporuoval obracet

se na spoitelny prostednictvím obecního zastupitelstva, které mže p-
sobit k tomu, aby spoitelna po pípad i sní.žila úrok. Ochotu mstské

spoitelny pražské vylíil již pedem delegát bytového družstva úedník

a zízenc státních drah, poukázav na to, že pražská spoitelna nabídla

družstvu úvr za stejných podmínek jako každému soukromníku.

Dr. Straka odmítá osnovu daové pedlohy, ježto nevyhovuje ani ve

své ásti všeobecné, v ásti týkající se úlev stavbám malobytovým pak

tím mén. Dr. Krutský žádá všeobecný zákon o bytech lidových, jenž

bv se týkal všech osob mén zámožných, hlavn dlník, a nezvyšoval

by stavebních náklad. Pozemky pro stavbu rodinných domk a dom
družstevních butež osvobozeny od pevodních poplatk a kolkových po-

platk. Nejdležitjším, protože nejsnáze proveditelným bodem jednání

sjezdového byla resoluce p. architekta Z á k r e j s e, jíž se Zemskému

spolku pro bytovou reformu ukládá, »aby ve vhodné chvíli a jakmile to

bude finann možno, pistoupil ke zízení stavební poradny, jež
budiž úeln zízena tak, aby mohla poskytovati
družstvm úinné rady ohledn koup pozemk, jich
úpravy a parcelace, proj ekt dom a provádní staveb
a to tak, aby zabezpeeno bylo provádní reformy bytové nejen po stránce

obydlí pohodlného a zdravého, nýbrž i levného.« Poradna má také zalo-

žiti archiv úelných plán již provedených a býti družstvm
oporou proti obcím, jež innosti jejich nepejí.

Otázka bytová byla také na denním poádku sjezdu eské samo-
správy, kde dr. L o š á k žádal obec pražskou, aby podporovala tyto

snahy a pispla ku zízení velké noclehárny dlnické. Referent nad jiné

povolaný, pan prof. Horáek, apeloval na obce, aby snahy o bytovou

reformu podporovaly, nebo »ú elná politika bytová jest jed-
ním z dnešních hlavních sociálních i kulturních
úkol našich m s t«. Jak tomuto svému úkolu rozumí obec pražská,

o tom píše »Právo Lidu« ze dne 15. záí 191 1, popisujíc obecní dm v Lo-

decké ulice. »\" pízemí se vchodem do ulice je polosklepní pokoj, do
nhož sestupuje se po tyech schodech. Pokoj je dlouhý 5*30 m, široký
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4-8o m, klenutý a uprosted nejvtší výška jest 2 a pl metru. Z tohoto

jediného pokoje platí se msíní inže 26 K 66 halé, to jest ron 320 K.

Chudá nájemnice nemže sama platit a má zde ješt dv rodiny v pod-

nájmu. Pravým skandálem bytových pomr však jest, když v tomto dom
pražské obce byla najata bídná díra za píbytek. Díra klenutá má nej-

vtší výšku 2 a pl metru, délku 5 a pl, šíku 4 a pl metru, není tu

vbec kamen, není tu poádného okna, jen jakási štrbina, která vyku-

kuje do schod. Z tohoto bytu, z této jedné díry dala si obec platit 340 K
ron, a »byt« je nyní již proto prázdný, že nájemník nezaplatil pedem
inži a byl vysthován*. Zpráva tato je tak strašlivá, že jí nechceme ani

vit a penecháváme zodpovdnost za její pravdivost »Právu Lidu«. Je-li

však pravdivou, pak ptáme se s úžasem, eho že ješt je teba, aby míra

hích pražské radnice byla dovršena?
* * *

íšskonmecké komuny, uznávajíce, »že v nezamstnanosti jedná se

o mimoádn nebezpenou chorobu hospodáského systému*, pistupují

k vážnému ešení této otázky. Dosavadní zpsob dobrovolného pojišo-
vání proti nezamstnanosti nestaí, v Anglii je ze 2.421.000

dlník, již budou podléhati povinnému pojištní, dosud pojištno do-

brovoln pouze 350.000. Proto vyslovil se sjezd nmeckých mst,
konaný v Poznani, ve svém podání ke spolkové rad pro povinné

zavedení pojištní proti nezamstnanosti. Ježto otázka všeobecného po-

vinného pojištní posud není zralá, a nezamstnaností jsou nejvíce ohro-

žováni sezónní dlníci, žádá sjezd v uvážení. »že nejzávažnjší námitky

proti všeobecnému povinnému pojištní pozbudou na významu, bude-li

ono obmezeno na nejnutnjší pípad zimní nezamstnanosti a touto nejvíce

postižená povolání a skupiny dlník, zvlášt dlnictvo živností staveb-

ních, pozemních prací a dlnictvo píležitostní*, za zavedení pojištni

proti zimní nezamstnanosti tchto odbor, naež »k dalšímu rozšíení

ix)jištní mže pak dojíti kdykoli, ukáží-li se zkušenosti, získané na ome-

zeném území, píznivými pro další postup*.

Sjezd' poskytl také cenných zpráv o obecních institucích
pro zamstnání osob pouze ásten schopných práce.
Msto Mhlheim a Krefeld má pro n zvláštní dílny, v nichž jsou prová-

dény lehké práce. Darmstadt zamstnává je na mstských statcích. Mst-
skému chudinství je tím uleheno a s tchto ubožák je sata píhana,

s jakou se naše spolenost dívá na osoby požívající chudinské podpory.

U nás se s oblibou dlají vtipy na »íši kázn a dobrých mrav*, ale

srovnejme s nmeckými msty, co se týe innosti sociáln politické, naši

Prahu

!

* * *

Po delším jednání o úpravu mzdových pomr zahájilo t e x t i 1 11 i

dlnictvo na Náchodsku 17. íjna všeobecnou stávku. Hned
následujícího dne poalo prostednictvím okresního hejtmanství jednání

o dohodu, jíž docíleno nejprve u firmy Bartoovy, a pak u Rakouských
textilních závod, v nichž vlastn stávka byla zahájena. 19. íjna pipo-
jilo se ke stávce Královédvorsko, kde továrny odpovdly 23. íjna vše-

obecnou výlukou. Téhož dne rozšíila se stávka na Hoice, Jarom a Se-
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iiily. jNacnoclsRe akní komité stávkové vyzvalo vzhledem k tomu, že

lkteí zamstnavatelé se odkazují na místa, kde dlnictvo dosud nesáhlo

j;
boji, veškero textilní dlnictvo, aby všude co nejrozhodnji hnutí za

ipravu svých pomr zahájilo a pidalo se solidárn k bojujícím, naež

e stávka rozšíila i na Jilemnicko, Rychnovsko a Holice.

3. listopadu stávkovalo dle úední zprávy v okrese královédvorském

17 závodech 5400 dlník, v okrese semilském v 19 závodech 5600 dél-

lík, v lanškrounském obvCKlu v 15 závodech 3120 dlník, v náchod-

kéni okresu 6000 dlník, v okresu novopackém a novomstském 1000

ilník, v hoickém 2000 dlník, celkem asi 23 tisíc dlník. Dnes

iiožno považovati stávku tém za skonenu. Po poskytnutí pídavk
- ;iž [2procentních vrátilo se špatn organisované dlnictvo do továren.

Stávkou postižena také továrna dra Kramáe v Libštát. zamstná-

ajici 500 dlník. Jsme daleci toho, abychom stávky chtli využívat po-

iticky, boj tento neml se žádnou politickou stranou nieho spoleného,

• akním komitétu byli píslušníci strany sociálndemokratické, národn
kcsanskosociální i lidé indiferentní. Ale není možno nepoukázat na

o, jak pohodlné stanovisko dr. Kramá zaujal. Je-li továrníkem, budiž,

lech stojí na stanovisku zamstnavatel. Ale p. dr. Kramá je vdcem
lároda, a aby mu továrna nepekážela v politice, pijímá sice její zisk,

ile zíká se veškeré zodpovdnosti za ni vi veejnosti. Na pozvání

c táboru stávkujících odpovdl dopisem: »Zajisté mn nezazlíte a bu-

let nm rozumti, eknu-li Vám, že se do otázky stávky míchati ne-

nohu. Ponechávám veškeré ízení závodu svému bratranci, ponvadž
inak bych nemohl úastniti se politického života tak, jak to iním . . .«

* * *

Za stávky anglických železniních zízenc vypsána otázka »Pro
távkujete?« Vypsané ceny dostalo se následující odpovdi: »Jako
llnik mám na prodej pouze jeden druh zboží, totiž svoji pracovní silu.

'ísluší mi právo, abych si trhovou cenu tohoto zboží sám uroval, a pi-
ozen se snažím, abych za n obdrž^ co nejvíce, stejn jako mj kapi-

alistický zamstnavatel iní se svým zbožím. Vstupuji dále do sdružení

- zase v souhlase s methodou mého zamstnavatele — které stanoví

enu, za niž má býti pracovní síla prodávána; lenové sdružení se zava-

ují, že lacinji pracovní síly neprodají. Zamstnavatel užívá této me-
hody nerušené, ale mn upírá právo na podobné jednání. Kdybych za

eho zboží nezaplatil ceny, již on za n uril, nedostanu ho. Proto, když
m nechce za mé zboží zaplatit cenu, kterou jsme my stanovili, také ho
ledostane ! .Stávkuji !«

Vedle tohoto národohospodáského výkladu stávky došly i výklady
thické. Jeden zízenec píše: »Stávkuji, abych pomohl dokázat, že bez
Táce dlníkovy je kapitalismus úpln bezmocný. Dále, abych pomáhal
lepšiti pomry tch, kteí za nejtžších podmínek pracovních skoro umí-
ají hlady. A konen, abych dnešním a píštím generacím opatil aspo
ást toho dostatku, spokojenosti a pohodlí, jimiž oplývají bohái.

«

Jo píznano pro stední stavy, že hledajíce pvodce z d r a-
ování všech poteb životních, docházejí na konec vždycky
dlníkovi, jehož požívanost je drahotou vinna, žádajíc stále vyšších

I
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a vyšších mezd na ukojeni stále neskromnjších požadavk. Jedinou oc

pomoc shledávají v omezení koaliní svobody dlnictva. Slyšeli jsme r

u nás na stech voliských schzí, slýcháme to stále ješt i v parlamente

hlavn ei agrárních poslanc jsou naladny v této tónin, a slyšíme t

i ze zahranií. V posledních dnech ti korporace stedních stav v N
mecku, pojednávajíce o neutšených pomrech stedních stav, vyslovil

se proti ochrannému zákonodárství dlnickému, proti koalinímu práv

dlnickému a pro jeho omezení, hlavn pro ochranu stávkokaz, pro ome

zení práva stávkového a boykotu. Zástupci stedních stav posud k pc

znání píin klesání stedního stavu se nepropracovali a stží se kdy prc

pracují. Dlník a žid jsou alfou i omegou jejich sociální politiky, prot

také veškerá reakce nalézá ve stedních stavech nejlepší pdu. R.

ŠKOLA.
Zmna v ministerstvu vyuování. — Po hr. Stíirgkhovi ryt. Hussarek z Heir
leinu. — Neudržitelné postavení industriálních uitelek v echách. — Záp
do eských škol menšinových. — Jedaáni v permanentní školské komi:

o úprav uit. plat v Cechách.

Ministr Strgkh byl poven úkolem sestaviti nové ministerstvo

opustil proto úad ministra kultu a vyuování. Povolání ryt. Hussark
z Heinleinu k ízení tohoto státního ressortu korunuje dstojn minulo

innost nového ministerského premiéra. Malý krok, který bylo teb
uiniti k úplnému poklerisování ministerstva vyuování uinn volbou v\

sloveného klerikála.

Ryt. Hussarek býval professorem církevního práva na právnické h
kulte vídeské. Universitní stolice církevního práva obsazují se na pái
a se souhlasem konsistoí a to znamená, že professoi církevního práv

na fakultách právnických musí se líbiti vysokým hodnostám katolick

hierarchie.

Ryt. Hussarek nezapel svoje smýšlení ve svých literárních pracícl

Staví se v nich píke proti všem pokusm o moderní úpravu manze:
ského práva. V pojednání o náboženství dtí z nábožensky smíšenýc

manželství a náboženském vychování dtí bezkonfesijních rodi, zastav

názory, které jsou ve zejmém odporu se základními íšskými zákon>:

V tomto muži tedy našel zalíbení nynjší ministrpresident. Šlo mu o z

skáni kesanských sociál, kteí od poslední své porážky pi íšskýc
volbách trochu stekovali a dlali vlád drahoty. Mla-li se uprav!

omeleta spolehlivé vtšiny pro státní poteby, nové válené lodi, zvtšerj

armády a nových daní, musilo padnouti nkolik vajíek pro rzné stran;

a cenným vajíkem pro stranu kesfansko-sociální je zajisté portefeuillj

minsterstva kultu a vyuování. Nevadí, že nový ministr vyuování je vj

vnitním a zásadním odporu s duchem liberálních íšských zákon státnic

vbec a školských zvláš. A cestou administrativní dá se v . Rakousk
ne-li namlouvati, tedy aspo k nepoznání porušiti i nejjasnjší znri
státních zákon. A tak tedy je dnes v ele vyuovací správy v Rakousk
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lovený klcrikál. Jak mže míti smysl i cit pro svobodu vdy a volnost

,.vleckého badání, když církevní autorita je mu autoritou nejvyšší, jíž

inba i autoritu státní podizovat?

Zejm zpátenický ministr v ele nejvyšší rakouské vyuovací správy,

1,1 je karakteristika celého nynjšího kabinetu vbec a jeho pedsedy

hr. Strgkha zvláš. Hr. Strgkh pipravoval vlastní celou svou inností

Ív ministerstvu vyuování nynjšímu kabinetu cestu.

Nynjší ministerský pedseda je typickým pedstavitelem úpadku ra-

kouského liberalismu. Ješt v érách Badeniových a Thunových útoil

oste proti zhoubnému vlivu klcrikálv a feudál. Záhy na to se již zmnil

od základu a postavil se v elo úporného boje proti pedloze o všeobecném

právu hlasovacím. Za jeho úadování v ele ministerstva vyuování byla

svoboda školy omezována. Marn jsme se domáhali práva na eské školy,

zejména v Dolních Rakousích, kde nejenom že nedošlo ke zveejnní první

eské vídeské školy v X. okrese, ale byly mimo to ostatní soukromé

eské školy pozavírány. Uitelstvo v echách nezapomíná, že za mini-

' strování Stúrgkhova poslán byl zemskému výboru pipiš s páním, aby
' chystaná úprava jeho plat nevyrovnala se posledním tyem tídám stát-

ního úednictva.

Ministr Stúrgkh uzavel i vzorn vypravené školy vídeské Freie

Schule. Za nho práv minsterstvo vyuování rozhodlo, že nestaí jen

uitelská zpsobilost k vyuování náboženství, nýbrž také konsistorní po-

volení, ili t. zv. missio canonica. Pedchdce Stúrgkhv dr. Marchet ne-

mohl se ješt odhodlati ke svolení, aby neúast dtí na náboženských

cvieních byla trestána. Za Strgkha školní dti, jež rodiové jejich od-

pírají posílati do náboženských cviení, jsou trestány nedostatenými znám-

kami z náboženství a bývá jim i snižována známka z mrav. Stalo se

docela, jak Uitelské Noviny z 8. prosince pipomínají, že ve Weyru
v Horních Rakousích byl zabaven úedn i majetek rodim, protože ne-

zaplatili pokuty, jež jim byla vymena pro neposílání dtí do kostela.

Za ministrování Stúrgkhova odpírá se postup dtem rodi bezkonfesijních

ze tídy do tídy, když nemají na školní zpráv známku z náboženství.

Na hejtmanstvích, u okresních a zemských školních rad i u ministerstva

vyuování leží ady stížností rodi, svdící o tom, jak svoboda svdomí
je v Rakousku nyní oklesována.

Ministerstvo vyuování i za Strgkha stranilo až píliš okat Nmcm
ve sporech o školy menšinové. Rekursm nmeckých obcí proti zizo-

vání eských škol vycházelo se vstíc s nejvtší blahovlí. Ve tyech
alpských zemích pijaty byly školské zákony, prohlašující nminu za

výhradní vyuovací jazyk ve školách, a ministerstvo Strgkhovo je ped-
kládalo ochotn k sankci, a duchu základních íšských zákon odporovaly.

Perkv moravský zákon školský musil si vybojovat drobet uznání po
mnohých stížnostech u správního soudu proti vli ministerstva vyuování.

Za ministrování Stúrgkhova pitužena byla i persekuce uitelstva.

Uitel Weber z Prasetic hájil v obanských schzích ducha školských zá-

kon a byl peložen do nejzastrenjší vesnice šumavské. Uitel Peer
z Neukirchenu byl rovnž peložen, protože jako len obecního zastupi-

telstva hlasoval pro resoluci odsuzující zhoubnou innost klerikálního

školního inspektora.

II
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Na stedních školách byla zvlášt místa editelská obsazována dle

pání hierarchie, item místa školských inspektor. Za ministrování

Stiirgkhova pibyla celá ada soukromých klášterních pedagogií, vypra-

vených nedostaten a vykazujících uitelské osoby s nízkou kvalifikací.

Protžování soukromých pedagogií má v Rakousku za následek, že v po-

sledním desítiletí na státních pedagogiích ubylo na looo, za to ale na

soukromých klerikálních pibylo pes 2000 chovancv a chovanek. Ra-

kouská vyuovací správa vydává vzdlání uitelského dorostu klerika-

lismu krok za krokem na pospas.

Není pochyby, že hr. Stúrgkh penese nyní zpátenický smr z mini-

sterstva kultu a vyuování na celý svj kabinet. Je možno, aby eské
svobodomyslné strany to neprohlédly a hnaly se slep do jeho erných
služeb ?

*

Letošní zápis do eských škol menšinových vykazuje sice na n-
kterých školách znaný úbytek dtí (v Bhánkách 105, v Trnovanech 44,

v Duchcov 16, v Tebušicích 26, v ouši 45, v Most 81), ale pes to

celkem dtí ve školách pibylo. eská Stráž ze 6. íjna pinesla pehled-
nou tabulku o návštv škol severoeských. V 59 severoeských obcích,

rozložených v 28 soudních ili v 21 politických okresích, je nyní 64 škol,

z nichž 29 veejných, 35 matiních. Veejné mají 114 tíd a 80 poboek,
matiní 85 tíd a 6 poboek. Ve veejných školách je nyní zapsáno 11.196

dtí, proti losku pibylo 267 dtí. V matiních je 5141 détí, proti losku
pibylo 259 dtí. Všech veejných i matiních škol severoeských je 64
s 285 tídami a pobokami. Chodí do nich 16.335 ^ltí. Proti losku pi-
bylo 516 dtí.

Také na Morav pibylo dtí eským školám v Olomouci, kde je za-

psáno 599 dtí, v Brn 3313 (+ 274). Na severu a jihu Moravy zna-
menati lze znanjší úbytek v pánvi ostravské a ve Slezsku. V Hrušov
ubylo 67, ve Vítkovicích 100, v Mor. Ostrav 92.

*

Neudržitelné právní i hmotné postavení industriálních uitelek v Ce-
chách mlo by již konen probuditi svdomí zem, která jako pi uitel-
stvu národních škol vbec, tak u tchto nejhe placených uitelských
osob zvláš ukazuje se ve svtle necitelného a nehumánního zamstna-
vatele.

Clen okr. školní rady smíchovské uitel Cyr. Vojáek podává v »Case«
z 10. listopadu obraz stavu eských i nmeckých industriálních uitelek dle
úedních dat, obraz, který, je obžalobou píslušných initel zemských.
V 65 eských venkovských školních okresích vyuovalo na 3167 eských'
školách ženským runím pracím 2125 industriálních uitelek, z nichž
bylo pouze 430 t. j. 20 procent definitivních, a to 91 na ško-
lách mšanských, 73 na mšanských spojených s obecnými a 266 na
školách obecných.

O nco píznivjší je postavení industriálních uitelek v nmeckých
školních okresích. V 51 nmeckých okresích uilo na 2326 školách 1306
industriálních uitelek, z nichž bylo 507 t. j. 38-8 procent defini-
tivních, a to 51 na mšankách, 49 na mšankách spojených s obec-
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nýnii a 407 na školách obecných. Definitivní industriáhií uitelky tlostá-

vaji na mšanských školách 1000 K, na obecných 900 K, ostatní uí za

ješt hubenjší remuneraci a nejistotu svého doživotního provisoria mají

ná(la\kcni místo osobních pídavk.

Kiklavý je nepomr definitivních uitelek: 20 pro-

cent v eských a 38-8 procent nmeckých. Není to dkazem,

že u Nmc je citlivost k sociální kivd vtší než u Cech? Služné 430

definitivních industriálek eských inilo 430-400 K, služné 507 definitiv-

ních industriálek nmeckých 466.300 K. Definitivních nme-
ckých industriálních uitelek bylo o TJ víc než e-
ských a mly o 62.900 K vtší služné.

Nepomr objevuje se ve svtle ješt kiklavjším, srovnáme-li pouze

industriálky na školách obecných. eských bylo definitivn ustanoveno 266

se služným 239.400 K, nmeckých 407 se služným 366.300 K. Definitivních

industriálních uitelek bylo tedy na nmeckých školách obecných o 141

víc než na obecných eských a mly o 126.900 K vtší služné. Zákonité

podmínky pro ustanovování definitivních industriálních uitelek, uvedené

v zemském zákon z 8. záí 1899, jsou pro ob národnosti stejné, pro

tedy takové nepomry. i nestarají se eské školní úady tak o uitelské

osoby a jich právní zabezpeení, jako nmecké? Nemluví to o vtší eské

sklonnosti k tomu, aby bylo pokud možno nejvíce lidí od úad odvislých?

Industriálních uitelek, ustanovovaných za odmnu a tedy bez zvlášt-

ních ])rávních závazk pro zamstnavatele, bylo v 65 eských okresích 1695

a celxová jejich odmna inila 707.748 K, v kterémžto obnosu je za-

hrtnuto i 92.586 K estného. Prmrn pipadlo na i eskou
indnstriální uitelku, ustanovenou za odmnu, 417 K
roní odmny, neboli i koruna 14 halé denn. Verše

Macharovy ze sbírky »S a t i r i c o n : »— za trochu tch grošík lze živit

jen pár vrabík, ne schránku lidské duše« — vtiskují se bezdn na rty.

V 51 nmeckém školním okrese venkovském mlo 799 industriálek,

ustanovených za odmnu, 424.782 K i s 88.270 K estného. Prmrná
odmna jedné nmecké uitelky, ustanovené za od-

mnu, inila 513 K, t. j. jednu korunu 46 halé, o 32 h a-

léevíc než uitelky eské.
Veškerý nakladena vyuování runím pracím v 65 eských venkov-

ských okresích inil 1,111.148 K, v 51 nmeckém okrese venkovském

891 .082 K. Nákladnajednueskouindustriální uitelku
inil prmrn 522 K, na nmeckou ale 682 K, to jest
o 60 K v í c.

Z toho je jediný závr : »N ení v echách krutjšího a ne-

lítostnjšího zamstnavatele a vykoisovatele
nad zemský snm a zemský výbor. V tchto dnech jedná

o právním postavení industriálních uitelek permanentní školská komise.

Postará se o odstranní do nebes volající sociální kivdy, páchané po de-

sítiletí na nejubožších eských proletákách ?

Uitelstvo království eského upíná nyní svou pozornost k jednání

permanentní školské komise. Vleklé jednání to budí oprávnnou nespo-

kojenost a nedvru. Výraz nespokojenosti k jednáním školské komise dal
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širší výbor zem. ústedního spolku uitelského, který ve schzi z 5. list(

pádu prohlásil návrhy referenta školské komise poslance Morawtzc 5

nedostatené a projevil páni po zrychlenjším postupu komise. Výbc

trvá správn na návrzích, které podali poslanci Anýž a Klofá. Jsou 1

návrhy zpracované pesn dle posledních tíd státního úednictva.

Dle návrhu referenta Morawtze má býti stanovena remunerace pi

zatímní uitele se zkouškou dosplosti na 1200 K, základní služné uite'

se zkouškou zpsobilosti pro školy obecné 1600 K, pro školy mšansl

2200 K. První 4 trienálky na obecných školách po 250, dalších 5 po 200 I

celkem 2000 K, na mšanských školách první 4 po 300, dalších 5 po 25

celkem 2450 K. Osobní pídavky pro uitele, kteí se nestali ídícími
j

25 letech, 200 K, pro odborné uitele, kteí se nestali po téže dt)b editel

300 K. Aktivní pídavky ve výši XI.—VIII. dietní tídy. Referent pod

mimo to adu eventuelních návrh aktivních pídavk a návrh funkníc

pídavk ve výši od 300 do 700 K dle kategorií školních a návrh na 35lotr

služební dobu pi 60. roce vku.

Ve školské komisi byly vnovány dv schze všeobecné debat, v da

ších pijaty návrhy hr. Wallíse, aby prozatímnost konila zkouškou zpi

sobilosti, aby remunerace zatímního uitelstva byla vyšší než 900 K, al

nebylo pro pražské uitelstvo stanoveno zvláštní služné, a aby uiteU

byly postaveny v platech na roven uitelm.

Dne 4. listopadu hájil písedící, prelát Burian, stanovisko zemskél

výboru k úprav uitelských plat. Byl však nucen piznati, že pi pol

6846 uitelstva obecných škol se služební dobou do 10 let bude zlepšer

služné o 200 K 4534 uitelm, 1709 uitel že nic v této period nezísV

a 603 uitel že bude míti po úprav služné nižší. 28 odborných uite'

na mšanských školách, kteí slouží první 3 léta po zkoušce zpsobilost

nezíská po úprav nieho, ve 4. a 5. roce bude míti iio o 200 K víc

v 6. roce 43 o 50 K mén. Na 2000 uitelských osob v království, t. j. tec

víc než celá desetina, nezískala by úpravou dle návrhu zemského výhoi

bu nic, anebo by dokonce i ztratila. Je možno, aby nkterému jinéir

spoleenskému stavu navrhovala se úprava, pi níž by na 700 osob ztr;

celo? »Koho bohové nenávidli, toho uinili uitelem.

«

LITERATURA.
Krásná:

Ludvík Lošfák: Požáry krve. (Nákladem Ludvíka Lošfáka ) — O
dich Novotný: Krpje svtla. Básn. 1911 Praha. (Vytiskl Václ;

Kotrba, redigoval a vydal Vilém Bitnar v Praze.) — Josef Matjka: Ma
prorok a jiná prosa z pozstalosti. Vydáno péi »Kruhu eských spisovateli'

(Knihovna Zlaté Prahy svazek 58.) — Karel Frýs: Ve vírech vášni. 191

(Nakladatel Fr. Švejda v Praze- Vlil.) — Jan Václav z Finberka: Vzbo.
fena nitra. (Nakladatel Jos. R. Vilimek. Vilímkova knihovna.) — Národ
zpvy albánské. Peložil z albánštiny Dr. Jos. Vina. (Sborník svto
poesie. Vydává eská akademie pro vdy, slovesno.st a umní. Svazek 10:

Kdo etl 2 knížky prosy Lošákovy »A tak jsem žil«, ví, že p. W
šákovi je skutenou potebou ici nco o život a pedevším o naše
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'eském život, na njž se dívá svýma neknižnínia oima, a že je mu i sku-

)U potebou pomoci trochu boit, co zasluhuje, aby bylo zboeno, u

oci stavt na tom, co dle jeho mínni má býti zbudováno. Nalezl

svou vlastní formu pro své myšlenky a ob ty sbírky mají svou sku-

„xcnou cenu.

j- Nyní vydal sbírku verš »Požáry krve«, knihu, která ásten se vy-

nyká z poslední jeho prosaické tvorby již tim, že mén se dotýká kon-

krétních pedmt. Pak je v ní také již mén bujarosti a odvahy, mén
'sarkastického humoru, který je vlastní p. Lošákovi, tóny zní místy re-

•iignované, jako by cosi bylo podlomeno. Básn, které hlásají víru bás-

líkovu v nový lepší život, stídají se s verši, jež vyznívají pessimisticky,

íaa p. »Duše«, »Ticet tisíc metr hora vysoká*. Jsou tu již pedtuchy

smrti (»B-moll pochod smutení«), básníkovo já chce sice opt ješt dál

a výš, ale svt kolem jako by již navždy ml zstat špatným, strastným

a zuboženým svtem. Upozornil bych hlavn na dv charakteristické

básn :»Píse bichu« a »Kreneek«. Jsou z celé sbírky obsahem i po-

dáním nejrázovitjší a pro literární profil p. Lošákv jist nejpízna-
njší, t.

Tituly knih bývají suggestivní. Ale nech s jakýmkoli oekáváním
pistoupím k lyrické knize Oldicha Novotného, jíž dal název

Krpje svtla, když se jí proberu, stží nalézám bližší vztah

mezi jejím obsahem a nadpisem. Jest ovšem sama jedna báse oznaena
názvem týmž, »Krpje svtla«. V její první strof tžkopádného rhytmu
a peplnné, jako celá báse, hymnickými, o pathetickou, dithyrambickou

velebnost usilujícími výrazy, teme sice o krvácejících krpjích, jež

»z žár píboje v ší bezkonených svtc stíká západ šarlatový, »o erná,

horstva opený« z s oblakovým požárem padají do zahrad a na kvty,,

v eky i háje, i na básníkovy »oi zoufalé v žeh bílý slunce vzpiaté«;

teme i potom apostrofu krpjí: »Ó svatých oh purpury, ó žáry slunce

zlaté, — vy rozhoené krpje, jež Vné Svtlo trysklo, — z njž ( !)

vytékáte vášniv a v nmž se zažíháte«, a poznáváme touhu, aby krpje
vnoily se nazpt v záivý svj zdroj : »Ty, jenž jsi vzal a rozpnil nás-

v píliv nedohledna, — svj nás, své jiskry, v požár svých rozpoutané
lože, — nech nezachvlá žádostí do jeho klesše bezdna — ztoneme v Tob
jásav. Ty Svtlo, Ohni, Bože !« Celá ta báse není jiným než hluným
chvalozpvem Tvrce, jemuž básník podává »prvotin svých íš«, která,

mla hovoit kvty a zázrakem nebí a »tanit rytmem svtel Tvých
z muk erných našich dní«. Avšak lyrika Oldicha Novotného tíhne jinam.
Hned v básni dedikaní slibuje, že Ten, »z jehož bezdna Silei ssál

proud šastných radostí a isté mléko mládí «, má z jeho slok ucítiti novou
»c h u krve z rozkoší j i s k e n í«, a tím udává základní tón
knihy. Jest to poesie erotického mystícismu, lépe eeno smyslné mystiky,,

oslnivé, prahnoucí kosmickou žízní, zmítaná vášní a touhou rozkoše, —
která se musí udolat, umoit a u vdomí toho utíká se k lásce k bohu.
Není jediné básn, která by byla vroucím projevem opravdového zaníceni
mystického; do toho se básník jen nutí; ne nadarmo proložil svou lyriku
nkolika reprodukcemi ženských portrét Dante Gabriela Rossettiko,
V jedné z básní opvuje Samotu; svou paní ji nazývá, svou bílou mi-
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lenkou, jejíž plavý vlas jej spial k nahé hrudi jej i a »na ni pohj-bii zcei;

v její pohled pikován sžíhá ret jak žebrák nedokavý, touží, aby klér

rukou jejích, »jež chtiv uzavela v hoícím septí si žíze jeho tl

semkla se na vky, chce pod jejich »jemným lisem« zlanlý se chvit,

koní: »V plamenném objetí, ó Samoto, má paní, — nech zpiti žádos

a láskou omdleli — v kvt vonný o Bohu sny stkáme andlí !« V bá;

»Vn jesen« horuje se o Snoubence, jež vn hladová po milenci

nových, rozbhla se v dáli, aby rvala houš srdcí, a básník nemže se

Již dokati; pro prý jiným »dává sklouznout k adrm svojim«, pi

jmé »pipoutává k sob cel žní«, vždy eká on, aby své srdce spc

s jejím »v tajemném lisu noci svatební*, aby zpit žhavou rozkoší b(

duchy klesl z jejího objetí, a dovídáme se ze strofy poslední, že tím m
smrt: »Z tvých jenom ramen, Smrti, v náru boží — smím zkvésti pl

v slunný jeho žár, — ó. Sladká, poj, nech na tvých paží loži — vzpl:

tebou spálen do nebeských jar!« Báse »Modré svtlo« jest vnová
Lásce Ježíšov, v ní Andla, »cho Kristova a dcera Svaté Panny «, kter

úzkostlivá moudrost otc pokládala za znemravnlou, když toužn se ro:

chvla po »Miláku sladkém« a snívala o jeho tle (s velkým T ovšcn

»jež rozkoší se blá«, velebí jako první krok na výšiny Milosti, al:

v srdci svém neztrpl nikoho jiného krom boha, a jako krok druhý Cl

dobu: »jí sob uloupený, — s ní líbej se, s ní láskou šil — neznaje ji

ženy, — než svaté Slitovnice té, — v klín jejíž obnažený — se Krisl

schýlil, slíbal jej, — v nm dítky zplodil ráje* ... je možno všemu toi

a podobnému vit doslovn? A i kdyby, jak srovnati máme vedle to

básn takové, jako »Lože svatební*, blouznící o milostném semkni

v nmž se »klíny naše ztaví« a váše shoí v prach, »než krev i

obtovná nového žití jas v t vprýští usmvavý*, a z téhož cyklu S 1 a

nost rozkoše básn »Píchod ženichv*, v níž Kristus vyzývá r

vestu, aby opili se rozkoší u rajského stolu, »z njž ( !) crí víno kr

mé a chléb žhne sluncí v ble (?)«, a volá: »Pažemi prudce semknei

svá tla nedokavá, — je v lože bezdna vzneseme, jež hoí do konce

pro lásky snní schystáné a pro objetí žhavá*, takže nevsta (v báí

»Nevsta odpovídá*) musí krotit jeho žár: »Pro práv m chceš k re

koši v svém mazlit objeti?* Anebo když (v básni ^Nevsta pláe k cl:

rm nebeským*) žena churaví milostnou žízní býti lžkem tla ženicho\

jejž nazývá blounkým Ježíšem; když Maria kojíc nevstu svá pr

dává v rozbodlé její srdce, aby v n »horkými jak paprsky trysl

mléná eka*, a chce ji dovésti k choti, »ienž o adra tvá opírá hi

žhoucích pohled, — svou hlavu touže ztrýznnou skrýt v hloubi její

žhavé*? Vše to dokazuje, že smysly jsou silnjší než imaginárnost, kte

se chce haliti v hektickou touhu nebo násilné odlíkání, jež vidí v di

bolesti sníti jako rže v zahradách (»Hymnus smrti*). Rozpoltno

dvojakost, prost neupímnost jest proto výslední dojem lyrických téch

extasí
;
prchavý lesk imitovaných drahokam. Pi tom snaha po vybro

šenosti verše a slok nedovede dáti splynouti spodní idei s ekvivalent

formou, po níž básník mimo k umlé architektonice poesie románs'

vzhlíží k Bezinovi a Sovovi. Zdá se však míti dosti talentu, aby ase
nalezl odvahu vyslovit nepokryt, co hárá jeho mladým nitrem.
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jednu útchu literární mžeme míti pes nejrznjší stanoviska a

hesla, pes nejprudší a nejsubjektivnjší potyky denní nejsme nepietní

k seriosní Hterární, umlecké snaze, byla-li perušena ve svém slibném

rozbhu. Zeme mladý literát nebo básník a hned uznalá kritika hledí uvé-

doiiiiti si jeho význam, zajistiti jeho pamt a peuje, aby z jeho duševní

dílny nic nepišlo na zmar; nebýti toho, nad mladým spisovatelem by se

jist asi uzavely vlny zapomenutí. Takovým sympatickým aktem lite-

rární piety jest vydání básnických prací z pozstalosti Josefa Ma-
tjky, které poídil Kruh eských spisovatel knihou Malý prorok
a jiná prosa. Josef Matjka, autor moderního románu »Exotíkové«,

vzešlého z tragického rozporu mezi chladnou, nechápavou skuteností a

marností smlých illusí, byl talent slibný, který by se byl mohl z vnitní

rozháranosti propracovati v básníka kladných hodnot individuálních. Karel

Sczinia v úvodní stati nejen jej intimn charakterisuje jako temperament-

ního a neúmorného hloubala, který zeknuv se jiných literárních božstev

upínal se k Dostojevskému a Meredithovi, nýbrž také pkn a kriticky

útuje s jeho dílem. Zejména hledí drobnjší jeho prosu piaditi k ro-

mánu »Exotikové« a vystopovati ji v jejím organickém vzniku. Snad

v lecem vzhledem k této knize pohrobní jest soud jeho pedasný a v lec-

em se úsudek mže lišiti; nepokládal bych aspo groteskní mystifikaci

Zlato za rozkošnou a duchaplnou. Ale jest jisto, že mezi touto prosou

Míitjkovou jsou takové, jež nesou pee svéráznosti, jako Pekyplé
síly a Mrtvý bod, ale zejména fragment z moderního vesnického ro-

mánu Duše pramen, na jehož vydání mžeme být zvdavi, a M a 1 ý
prorok, jehož svt muk a ran a žlui se svou dusnou atmosférou, zrád-

ným temnosvitem a tajemnou fosforencí nad bažinami a rašeliništi roz-

kládajících se duší, jak o nm mluví úvodní sta, vybízí k srovnání s krás-

ným románem Ricardy Huchové »Aus der Triumphgasse«. Je v tom své-

ráznost motivu i stilu. Nejsme aspo v záplav dnešní prosy zvyklí tšiti

se takové stilistické výraznosti, s jakou Matjka postehne teba hlubokou

vrásku (»v linii tak urité, že to bylo patrn na míst dávno obvyklém a

ovládaném, jež se propadávalo jako eišt obasného proudu . . . Kontra-

stujíc s mrazivým dojmem bílých vlas a lety odbarvených tváí, osvdila
jen, jako ohoelý trám na spáleništi, o nesmírném ádéní rozpoutaného

živlu« (26) ; nebo tvá tuláka (66), ženu (»oblak plný blahodárné rosy,

se stajenou silou, vybíjející se do našich smysl, aby je obrodila*).

Velmi slabou jeví se proti takové umlecké pemýšlivosti prosa, jakou

je psána novella neb románek Karla Frýse »V e vírech v á š n í«.

Obsahem i formou. Vypisuje zápas venkovského notáe se statkáem
o jeho ženu, pi nmž statká (Horský) zranní podlehne, notá (Molnár)
po ase se ožení kdesi daleko »s dívkou, s níž byl již dávno zasnouben«,

a paní Horská, která muži svému mla být zavázána aspo vdností, na
osamlém, nevlídném statku skoní deliriem. Pi emž teme takové stili-

stické vybranosti jako: »Vzpomínaje si obas, ve chvílích nudy a osam-
losti na onen dvorec, zdá se mi, že —«; duševní porucha ženy ohlašuje se

kroucením hlav a vypravováním, »že v hlav paní Horské není vše v po-

ádku«; scéna vyznání lásky v lese srší dialogem této duchaplnosti : »Nu,
' — Já vás miluji. — Tak? A skuten? — Ó, vy ješt pochybujete?

NAŠE DOBA. R. XIX., . 2.. 1911. 20. listopadu. ^f)

<•(<
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eknte mi, prosím vás, máte mne alespo trochu ráda? — (Pomlka.)

Máte? — Ano. — Nuže, nyní jsem spokojen ., .« Pi tom se závidnl|

hodnou dkladností registruje se jídelní lístek pi hostin na statku (»pojí|

dáno haricots de mouton, snhule, ragout z krab královských, ústice

biscuity, ananasy, persimóny, ovoce, pistorie, artioky, granátová jablkaf^

banány«), rovnž jako zaízení pokoje od draperií vkusu á Titalienne až

k bižuteriím a malbám Navrátilovým. Po vírech vášní pátráme marn,
pes vhodné motto ze Seneky a Jacobsena.

Nazval-li J, V. z F i n b e r k a své tyi horské obrazy Vzbou-
ená nitra, mohl tak initi jen vzhledem k vzbouení, o nmž nikdo

nezví. Ti jeho lidé z hlineckých hor proti lopot a chudob bouí se jen

v sob, doma; jsou tak passivní, že se tomu pi úžasných pomrech jejich

až divíme; mají tuze daleko tito eští tkalci k odvaze a rozhodnosti tkalc

z nmeckého dramatu ; sotva že si pozasteknou ; oddan a trpliv vlekou

bím života, v nmž nejvtší událostí jest odvésti kus práce do msta za

malý peníz a vzmoci se na jedinou kozu. Skorém se zdá, že spisovatel své

ubožáky až idealisuje; u srovnání s nimi jsou na píklad krkonošské

obrázky Jos. Šírá reelnjší. Jist však úast s nimi a jich osudem založena

jest na skuteném poznání vcí a jest nelíená, i pispla k tomu, že obraz

bídy a úmorné lopoty vtiskne se v pamt. Tím spíše mohly snadno odpad-

nouti sjjché, nezáživné popisy pírodní, z nichž celkem nevyjde na jeve

víc, než že kdesi na poli rostou brambory a po zim pijde léto. A nemlo
by se picházeti s takovými objevy, jako že lidé v horách i v kruté zim
rozbhnou se z chalupy do chalupy bosi a chatrn ustrojeni a nedostanou
kašle ani rýmy, nebo že po smrti se za ubožákem zem zave jako kniha

a jen v srdcích nejbližších po nm zstane vzpomínka. Dobrý vypráv
nesmí klesati v pOvídavost.

Národní zpvy albánské, jež z originálu peložil Josef
Vina, jsou dležité hlavn pro srovnání s národní poesií srbskou. V je-

jich epice obráží se roztíštná jejich historie, která vrcholí v jejich boji

s Turky, jejich charakteristické základní pojmy právní, posvátnost svazku
pokrevenského, pohostinství, krevní msta a posvátnost daného slova jsou

analogické pomrm srbským. Dležité jsou dále pro srovnávací studium
látkové, ballada o Garentin na píklad jest variací motivu o Lenoe, a
svým rázem samostatným vbec. Pekladatel dobe informuje o nejvý-
znamnjších událostech z historie Albánc a pípadn vytýká charakteri-
stické známky jejich poesie epické i lyrické, uvádí také jejich literaturu

knižní. Peklad sám, ne snadný pro neobyejnou krátkost a úsenost albán-
ského jazyka, te se velmi pkn. ej

Pouná.
V. Tille: Božena Nmcová, — asopis Matice Moravské ronik XXXIV.;
redaktorové Fr Kameníek a Fr. Jar. Rypáek, — Slánský Obzor.

Roník XVIII.

V. Ttlle: Božena Nmcová. (Se 72 podobiznami a 2 facsimily.

Zlatoroh, Sbírka illustrovaných monografií. Vydává S. V. U. Mánes
v Praze.)
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V. Tille napsal nám knihu o Božen Nmcové, za níž mžeme mu být

jen vdni. Je to dosud nejúplnjší dílo o slavné spisovatelce, výsledek ob-

sáhlých, jist dlouholetých studií, ale i opravdové lásky a vnitního pro-

'

žití života spisovatelina. Když V. Tille provází Boženu Nmcovou na

její cest od útlého dství, stráveného v krásném údolí ratiboickém, do

vku dívího, kdy se v ní probouzejí prvé touhy po nem neznámém a

krásném, a pak do vku ženy, kdy nejasné touhy se realisují v spisova-

telskou innost, kdy její život záiv se rozvíjí, ale i kdy tento život se

stává tragedií, neiní to jako suchý a stízlivý referent, nýbrž spíš jako

umlec, kterému je dáno bezprostedn vidt do žiyota, jejž líí. Proto

tenie-li tento životopis, máme siln dojem umleckého díla. A kdyby ne-

bželo ani o Boženu Nmcovou, jež svými spisy každému z nás pirostla

k srdci, nebylo by možno bez hlubšího dojmu odložit tuto knihu, v níž je

nco všelidského: krása i pád, touha i zmar. A teba V. Tille se zdržuje

úsudku a nepouští se ani do širokých rozbor spis Boženy Nmcové,
myslím, že v celku správn vystihl smysl jejího života i jejích dl, jak

je to vlastn úkolem každého životopisce. Nebo nemže být správného

životopisu, nepronikne-li životopisec k jádru, k tomu podstatnému a st-

žejnímu, co tvoí nejzákladnjší a nejvlastnjší charakter osobnosti.

Smysl života B. Nmcové spoívá v její horené touze obohatit svou

duši, rozšíit svj obzor, pouit se, dostat se dál a pak tím lépe psobit

pro dobro národa, pro dobro v celém život — v této touze, ale pedevším

v touze po krásném, ušlechtilém lovku. Touha tato vine se jako základní

thenia celým životem Boženy Nmcové. Nmcová vtlila ji v Babiku
a v celou adu povídek a vyjaduje ji velmi siln ve svém list, jejž píše

13. ervna 1857 svému muži: »Touha ta, spojená s láskou, láskou opravdl-

vou, ne k jedné osobnosti, ale ku každému lovku, k veškerému lidstvu,

láska, která nežádá odplaty, nalézajíc sama v sob vše, snaha státi se

vždy lepší a Pravd se sblížiti, to je mj ráj, moje štstí, mj cíl.« Jenže,

jak z knihy V. Tilleho tušíme, tu jsme u zlého rozporu jejího života, který

vedle jejího manželství a vlastn spolen s jejím manželstvím — sedm-

náctiletou dívku provdali za muže jednou tak starého — a vedle hmotné

bídy tvoí tragiku jejího života.

V. Tille nepouští se do kritiky tchto pomr, neíká také, co Nm-
cová mohla nebo mla init, ale z jeho životopisu samo sebou vše vyplývá:

svtla i stíny, všecky stránky její povahy, dary jejího ducha, cena jejího

života, jeho smysl, jeho vina i smutek.

Kniha je psána velmi jemn, se vzácným porozumním pro spisova-

telinu innost i pro její životní utrpení. V.

asopis Matice Moravské. Roník XXXIV ; redaktorové F r. K a-

meníek a Fr. Jar, Rypáek. — Brno 1910. Str. 420.

Nebývá zvykem referovati v této rubrice o jednotlivých ronících od-

borných asopis. Zmiuj eme-li se zde pece o loském roníku asopisu
Matice Moravské, má to také zvláštní píinu. Matice Moravská slavila

r. 1909 jubileum svého óoletého trvání — redakce sama vzpomíná této
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události, a z jejího popudu vznikl asi také pokus o vypsání djin Matice

který v tomto roníku zahájil H. T r a u b. Tato vc sama nutí k pemý
šlení a snad i k upozornní, jehož tento významný kulturní ústav sester-

ské zem, jak se zdá, stále ješt má zapotebí, a by pirozen ncjvtš-

pozornosti zasluhoval. — S jubileem ústavu samého nespadá, jak jij^

z oznaení roníku v záhlaví položeného patrno, v jedno jubileum jehc

asopisu. Teprve po dvacetiletém trvání Matice Moravská mohla se od

hodlati k vydávání svého orgánu, první roník asopisu vyšel r. 1869

A ani pak asopis nemohl s ostatní inností spolkovou držeti stejný krok

Doba zaátk asopisu nebyla valn píznivá, po nkolika letech vydáván

perušeno. Jeho trvalé vzkíšení — snad se o této vci, jejímiž jsme sam

již pamtníky, bylo možno dovdti zajímavjších podrobností z pokra

ování vzpomenuté již studie Traubovy —> bylo potom pední zásluhoi

muže, který ve dvojici dnešních redaktor asopisu stojí na míst prvém

a to zásluhou, jíž mu nikdo neupe, jež i pi jiné jeho rozsáhlé innostj

podrží místo význané a trvalé, již uznáváme již dnes, a již ješt víci

uznávati a ceniti bude budoucnost. I

Píiny nkdejšího zániku byly jist rozliné a nkolikeré, ale byl;:

mezi nimi i ta, jíž — ovšem dnes již mrou znan menší — asopis trp

z ásti podnes, totiž nedostatek vdeckých spolupracovník. V djiná
asopisu obráží se literární a vdecký vývoj Moravy. Jest to nco podob

nho jako v echách pi asopise eského Musea, jenže vývoj na M"
rav, pozdji zaav, trvá déle a pln ukonen není dotud. Pvodn jcdin

odborný asopis má program širší, popává (a pedem vlastivd uren
místa pracím ze všech obor vdeckých; ale rozvíjející se život vdeck
vede pirozen, k jistému zúžení programu, ku koncentrování na uril

obory vdní, když zatím jiné nalezly útulku ve svých vlastních publikacícl

odborných. Dnes jest asopis Matice Moravské, a svému širšímu pr

gramu úpln se neuzavírá, pece pedevším asopisem historickým a lit

rárn historickým. A tu jeví se potšitelný pokrok. Nejen obsahov, al

také provedením a methodou stojí píspvky stále výše, dilettantismus -

(nepodceuji práce dilettant a dovedu si vážiti jejích výsledk, ale ne

vidím v ní ovšem úel sám o sob), — jemuž redakce skutenými pomr
byla nucena dlati koncesse, ustupuje stále více písn vdecké práci o
horník. Souvisí to ovšem s rozvojem všeho eského života na Morav
a zejména s pokroky ve školství, se vzrstem eských škol stedních, jím

ady starších zasloužilých pracovník rozmnoženy a osvženy doroste:

školy Gollovy a Gebauerovy, a snad již i Vlkovy. Jist má nyní redakci

postavení mnohem snazší . Není teba, a nemlo by v revuálním referát'

ani smyslu ani úelu, vyítati a posuzovati jednotlivé píspvky, skór
vesms zajímavé a cenné. Staí konstatovati celkový vzrst a pokrok. Je
v oboru kritiky, a ani zde nelze popíti pokroku, zbývá ješt nejedn
pání, arci ne asi tak vinou redakce, jako spíše vinou pomr — zde M<
rava, a v nkterém smru nás i pedstihla, jest pece ješt za námi. Velu
pouná v té píin jest polemika, vedená v tomto roníku o básníka Sov
kopa. Nikdo nebude pochybovati o tom, že »obrana« Soukopova vyplynul
z motiv nejistších, ale literárního významu nelze pece miti velost
osobních vzpomínek, jež ani pro posouzení osobnosti nebývají vždy nej
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vbec. Ostatn, že autor, proti nmuž se otiskuje polemika v témže aso-

pise, kde on svou práci uveejnil, má právo žádati, aby mu byla díve

dána k nahlédnutí, mlo by se rozumti samo sebou. — To tedy jest bo-

lavé místo, k nmuž nutno pelivji pihlížeti. A snad práv odtud mže
plynouti i nové potvrzení názoru, který se mimovoln vtírá, sleduj eme-li

celý vývoj, jak se v rámci »asopisu« jeví. asopis Matice Moravské

mže býti jedním z dokladíí, že eská vda na Morav jest tak vysplá,

aby zasluhovala a odvodovala existenci druhé eské university. Ale té

jest jí zase naopak práv k jejímu dalšímu rozvoji potebí nevyhnuteln.

V. N.

Slánský Obzor. Roník XVTII. Rok 1910.

Slánský Musejní a literární spolek Palacký ml ped lety dbbrý a

zdravý nápad, jejž bychom doporuili rádi i jiným sdružením podobným:

vydávati pod uvedeným titulem roní sborník (pomocí obce slánské, okres-

ního výboru i dvou tamjších záložen), jenž je zárove i obrazem všeho

spoleenského a kulturního života v mst, v nmž nikdy nebývalo ostatn

píliš rušno a nerodily se pekotné ideje pokroku. Obsah roenky bývá

vždy instruktivní a bohatý, o hlavní zásluhu má patrn redaktor, profesor

Dr. Ant. Krecar, žijící nyní v Slaném na odpoinku. V tomto roníku je

úryvek z pamtí král. msta Slaného (v dob ústavní), informaní lánek
o kaolinových vrstvách beovických, data o vzrstu okresu a obcí v po-

sledních letech, podrobný pehled všech dležitjších událostí v mst
Slaném atd. Mimo vlastní a užší program sborníku je neveliký lánek
K. R i e g r a : Reformace v díle Václava Beneše Tebízského, v nmž se

pesvdiv ukazuje, že Tebízský zachycuje náboženskou stránku eského
hnutí reformaního nezapel nikdy v sob katolíka, že jmenovit na hnutí

husitské díval se spíše se stanoviska národního než náboženského, v luter-

ství a kalvínství vidl pímo úpadek eské reformace, o Jednot bratrské

psal jen velmi zídka a mimochodem — zkrátka jeho názor na toto období

eských djin byl rozhodn jednostranný i úzký, a proto ovšem ne-

správný. — Dv tabulky illustrací, vložené do sborníku, zobrazují vý-
znanjší pedmty z mstského musea slánského, v poslední dob v ta-

mjších koninách vykopané. R.

PO ŽIVOTE NÁBOŽENSKÉM A CÍRKEVNÍM.
Peložení a zrušení svátk se stanoviska náboženského. — Stiny rozlukového
zákona ve Francii. — Náboženství a — opium a herny. — Statistické drobty.

Mnoho se již napsalo o letošním papežském motu proprio o pelo-
žení nkterých svátk s dn všedních na nedli. Není
zbyteno psát o tom víc? Ješt jsem neetl posudku se stanoviska ná-
boženského. První posudky vycházely se stanoviska hospodáského
a sociálního, a v tomto kruhu se toily skoro všecky.
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Jest arci pravda, že samo papežské rozhodnuti k tomu pimo vedlo,

Jeho zdvodnni bylo výslovn materielni, skoro materialistické. Uka-

zovalo na fakt, že zem katolické jsou hospodásky poškozovány ve kvan-

tit své výroby množstvím svátk, jimiž se ztrácí každoron celá ada

pracovních dn, naproti zemím protestantským, které svátk nesvtí a tím

jsou ve výhod vtší pracovní výkonností.

V tomto odvodnní pohnutek jest implikováno zajímavé doznání

které možno vykládati dvojím smrem: buto rozhoduje u hlavy církvt

na pedním míst zájem a prospch hospodáský ped ziskem a zájmen

náboženským, nebo papež uznává, že svátky, památné dny svtc pozbyl)

náboženského významu a vlivu, nepodporují náboženskost a neobohacuj,|

nábožnost. i

V prvním pípad by to byl dokument o církevní politice katolicismu

ve druhém symptom náboženské psychologie. Snad tu splývají moment_^

oba. V obou pípadech je to zajímavý motiv. Slouží-li památné dn\

svtc zájmm náboženským, obohacuj í-li svou existencí a svým ob

sáhem náboženský život, tu by církev nejen ve vlastním zájmu, ale hlavn<,

v zájmu svého lenstva, svých svených vících, nesmla ochuzovati

náboženský život o plodné initele z jakýchkoli píin, nejmén již ma
terielních a materialistických. Když by náboženství skutené, isté, vnitn

bylo ním obohaceno, není pochyby, že by tím byly nahrazeny nkter

snad nevýhody hospodáského rázu, a i kdyby nebyly nahrazeny finaniu

byly by vyváženy ideov, mravn, nebo ne samým chlebem živ bud

lovk. Nejen bývaly do nedávná, ale dosud jsou pípady, že v nkterýc

krajích Židé jsou zákonem nuceni zachovávati kesanskou nedli klidei

obchodním, a svým vlastním náboženstvím a svdomím jsou vázáni zn

chovávati svou sobotu vedle toho, a pece buto necítí hospodáské újm}

nebo cítí-li, pokládají náboženství a klid svdomí za zájem vyšší než f

nanní prospch. Církev se snad nemá nechat zahanbit Židy v ideálnos

a v cenní náboženských hodnot

!

Nerozhoduj e-li pi motu proprio výlun zájem hospodáský, nelze h

vyložiti jinak než nevysloveným poznáním a doznáním, že svátky pozbyl

náboženské ceny bu naprosto nebo do té míry, že nestojí za to udržova

je, když ukládají obti hmotné.

Se stanoviska a podle rozpoznání všech lidí, stojících konfessí nel

smýšlením fakticky mimo katolickou církev, nebylo by toto doznání niíi

pekvapujícím. Kdyby tudíž návrh na zrušení nebo peložení svátk i

nedéli byl vyšel z kruh mimocírkevních, sotva kdo by se nad ním poz:

stavil. Ale od církve katolické, od její hlavy pekvapuje. Revoluci

Francie zrušila všecky svátky církevní, — to je dsledné z jejího nenábt

ženského nebo protináboženského stanoviska. Protestantism zrušil a

státech, kde ml majoritu a vliv, aspo svátky svtc, vtšinou dokonc

též výroní památky hlavních událostí ze života Ježíšova. V Angl
v Americe a jinde se skoro ani nepozná v církvích protestantských, ;

jsou vánoce nebo velikonoce, a kde se pozná vbec, tedy jist ne v ti

eený prostední nebo dokonce tetí slavnostní den. Za to je nedlní kl

písnjší. Ale o církvi katolické je známo, že klade na památné dr,

svtc vtší draz než na nedli. i
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Mezi svátky, navrženými ku peložení, jsou nejen památné dny men-

ších svtc, nýbrž i nkolik svátk mariánských. Což se zmenšila nábo-

ženská úcta k Marii? Není to pozorovat. Aspo dosud mže ve Francii

M. Leon Daudet práv na základ nedostatku kultu mariánského vytýkati

nejen protestantm, ale — nov i svobodnému zednáství a všem dru-

luuii protiklerikalismu, neúctu k žen, nešetrnost k principu feminismu,

pímo zotroování ženy. Božské uctívání Marie jest mu dokladem a zá-

rukou, že jediný katolicism zaujímá pravé, lidské, vznešené stanovisko

k žen a k ženiným právm. Je to argument hodn starý a zastaralý;

proti faktm, které jsou nesporné a nuiohem výmluvnjší než theorie,

mli by si obráncové vymyslit pec už aspo nco nového zas. Ale je to

argument píznaný.

A pece myslím, že již i theorie uznává, jak svátky nejsou nábožen-

ským statkem a nejsou obohacením náboženství. Jest charakteristické, že

proti zrušení svátk málo kde a velice nesmle protestovali vící kato-

líci. Ale za to nadmíru hlasit protestovali editelé a majitelé divadel a

zábavných podnik, hostinští, kteí hrozí pímo úpadkem živností. Svátky

byly, staly se dnes skoro výlun dny zábavy a útraty nad pomry.

A ponvadž mnoho zábav jest rázu málo ušlechtilého, pímo škodného

nejen hospodásky a hygienicky, ale též pímo mravn a nábožensky, ne-

musilo by pekvapit, kdyby pro zrušení svátk agitovali lidé náboženští.

Tak se situace kíží a kroutí! Církev navrhuje zrušení náboženské

instituce, ale pro zachování svátk se energicky vyslovují lidé nenábo-

ženští a protináboženští. Vedle zmínných zájemník též dlnické orga-

nisace, sociáln demokratické a jiné. Tvrdí, že zrušení svátk byl by in
iprotisociální, protidlnický.

' Hned s poátku bylo upozorováno, že promna svátk ve dny pra-

covní jest jen v zájmu podnikatel, zamstnavatel, kapitalist a proti

zájmm dlnictva. Ko by byl zaražen tím, že církev má na zeteli ka-

pitál víc než pracující lid, tomu není pomoci od nevyléitelného optimismu

nebo naivnosti. Církev ovšem by mla míti na péi nejen kapitalism, ale

také ne proletariát samotný, ponvadž spolenost se neskládá jen z jed-

noho z nich. Na to zapomínají i zástupcové toho i onoho. Rozhodovati

musí prospch celku. Kam ten povede, není ješt jasno. Za zmínku stojí,

že v Americe se navrhuje vedle nedle ješt jeden pravidelný týdenní

den klidu. Navrhují to kruhy, které nedli drží nejen jako den odpoinku,
nýbrž nedli svtí a svcenu míti chtjí jako den náboženského života.

Pipouštjíce pak každému a zvlášt zamstnaným právo na odpoinek
a zábavu, navrhují vedle nedle den klidu. Nebojí se hospodáské újmy.

Ostatn náhradný plden neb i celý den klidu vedle nedle v obchodech
a prmyslu se již leckde osvdil a neruinoval podnikání a výroby. Snad
ojde vývoj tímto smrem dál.

*

K divným nedslednostem dochází ve Francii v dsledcích zá-

<ona odlukového a stanoviska kurie k nmu.
Stopujeme tyto vci se zájmem, ponvadž jsou píznané, dnes pro

Francii, zítra budou míti vliv na Portugalsko a Španly, a kdo ví jak brzy

wdou též vzorem nebo postrachem u nás.
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Zákon odlukový z r. 1905 v povstném lánku 4. (který byl tu a tam

nazýván lánkem protestantským) dával právo na dosavadní majetek

církevní (tedy budovy, fundace, pozemky, odkazy atd.) kultickým spole-

nostem, utvoeným podle zákonných pedpis.

Jest známo, že protestante a Židé bez obtíží a odporu se pizpsobili

podmínkám a utvoili kultické spolenosti. Katolická církev váhala. N-
kteí biskupové republikánského smýšlení radili pizpsobiti se též. Ale

pímý zákaz papežv znemožnil nové útvary. Církev odmítla podmínky

a formy, požadované státem, a s podmínkami odmítla hrd též užívání cír-

kevních budov a jiného majetku.

Vyskytli se však jednotliví knží katolití, kteí zorganisovali zá-

konné kultické spolenosti, neodvislé od íma. Tm pirozen pipadlo

užívání kostel a jmní, ponvadž se podrobily zákonu. Ale djí se jiné

pípady. A tu jsme u zmínných divných nedsledností:

Knz Calvin v Sains-les-Fressins (dep. Pas-de-Calais) utvoil kul-

tickou associaci podle zákona. Ji se mlo dostati práva na kostel docela

pirozen. Ale biskup suspendoval abbého Calvina a ustanovil jiného

knze. Ponvadž kostel byl zabrán náboženskou spoleností, utvoenou

podle rozlukového zákona, musil se ímskocírkevní sbor uchýliti se svou

bohoslužbou do stodoly. Ale to mu nevyhovovalo a nestailo. Žádal tudíž

u státních úad, aby bylo zrušeno piknutí kostela a jmní kultické asso-

ciaci. Požadavek nezákonný na první pohled. Ale Státní rada (Conseil

Etat) dala stžovatelm za pravdu a odebrala kultickému sdružení

kostel. Své rozhodnutí odvodnila tím, že knz kultické associace nemá
autorisace církevní.

Co znamená toto rozhodnutí a zvlášt jeho pekvapující odvodnní?
Nic mén než: stát francouzský uznává za katolíky, za pravé katolíky, jen

ty, kteí se podrobují biskupm a papeži. Ostatní, kteí se ídí zákonem;

státním, nejsou katolíky, ani když vyhovují výslovnému znní rozluko-

vého zákona. Papež a jeho státní sekretá se mohou radovati z nového

obratu ve Francii. Zdá se, že nejstarší dcera Církve se vrací se své pouti

nezdárné dcery a blíží se ovinci a chce vrátit majetek odcizený. Ná-

strojem tohoto pokání pak je vláda prokletá nedávno a exkommuniko-
vaná. Kdo by to byl ekal? asopis »La Vie Nouvelle*? spatuje v inu
státní rady vládní uznání a podepení papežského absolutismu; republikíi'

prý se dává v práci pokorné služky ultramontanismu.

Jiný fakt : Stát francouzský po zrušení všech svazk s církvemi ;

náboženstvím nemá rozlišovati své obany podle konfesse nebo bezkon

fessí. Jemu mají býti všichni stejnými a rovnými obany, bez zetele n£

to, je-li kdo katolík, protestant, žid, volný myšlenká. Ale stát si tak ne-

poíná ve všem a ke všem. Knz abbé Bouteyre se pihlásil ke konkursi

kandidát o mimoádnou stolici na universit. Bylo mu však oznámeno
že »církevní stav, jemuž se byl zasvtil, se píí tomu, aby byl pipušti
k veejnému uitelství, jehož ráz jest laický«. Abbé protestuje, odvolávaje

se na své francouzské obanství, které mu dává zákonné právo, aby by

pipuštn ke všem veejným úadm a povoláním. Odvolal se ke »Státn

rad«. Na její rozhodnutí jsme zvdavi. Konkurs byl veejný bez omezen
jakéhokoli, pístupný všem kvalifikovaným obanm.

II
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Mezi problémy, o kterých iniciativn jednala svtová konference

iiiissijní v Edinburku r. 1910, byla také otázka importu opia z britské

Indie do íny, jakožto jeden z problém praktického života, politiky a

obchodu, které souvisi s náboženstvím a náboženskou ethikou. Víme,

I že namnoze theoretické pesvdení, vyplývající z náboženství a zásad

mravních, zstává bez vlivu na osobní a praktické zájmy tch osob a

\ rstev, které vyznávají urité náboženství a hlásí se k urité morálce.

V íjnu, 24., roku 1910 bylo tomu padesát let, co byla ratifikována

tak eená smlouva tientsinská o dovozu opia do íny. V den tohoto

I

výroí prohlásily kesanské církevní kruhy anglické všeobecný den pokání

a modlitby. Jednotlivci po celých 50 let burcovali svdomí anglického ve-

ejného mínní v této otázce. Cspch se nedostavoval hned, jako se

v otázkách tak složitých nikdy hned dostaviti nemže, ale práce úsilná

psobila zvolna a jist. Resoluce edinburské missijní konference a mravní

váha všeobecného dne národního pokání pinesla ovoce : v letošní smlouv

mezi Anglií a ínou z 8. kvtna jest pijato ustanovení, že se ruší pod-

mínka obnovené smlouvy z r. 1907, podle které vývoz ml nezkrácen
. trvati až do r. 1917; místo ní stanoveno, že exportu bude uinn konec

dív; ínský korresppndent »Times« Dr. Morrison pedpovídá, že ve

dvou letech pestane docela opiový obchod mezi ínou a Anglií. Anglie

se ;iavazuje nevyvážeti opium do žádné ínské provincie, kde se nepro-

dukuje opium domácí, svoluje ke zvýšení cla na opium do výše troj-

násobné.

Není to ješt všecko, eho by si bylo páti, ale ani takovýto pokrok

nesmí býti podceován. —
O málo díve, v beznu r. 1910, byl v Kantonu v ín proveden in

více místní, ale v dosahu podobný a s obchodem opiovým souvisící:

úedn byly zaveny a zakázány herny. Také proti nim obracela se po

dlouhou dobu innost a agitace se strany kesanského obyvatelstva do-

mácího i missijního, ale zase na druhé stran mezi pravidelnými návštv-

níky tchto doupat bylo snad stejn mnoho »kesanských« plavc jako

domorodého obecenstva v tomto obrovském svtovém pístave.

Usilovné agitaci se podailo vymoci uzavení a vbec zákaz hry pod
písnými tresty, každé hazardní hry, jak národn ínského fan-tanu, tak

mezinárodní rouletty, tak i (skoro specieln rakouské) loterie, hry ve ve-

ejnosti i soukromé. Obtíže tohoto zákazu byly tak veliké proto, že herny

koncessované byly nejvtšími poplatníky daní. Provincie kantonská pijí-

mala od nich na daních více než poloviku svých veejných vydání, více

než 6 million tal. Proto také, když se ped asem zaalo mluviti o mož-
nosti zákazu, silná strana v provinciálním shromáždní znemožnila de-

battu v-bec a pekazila jakékoli usnesení. ALe v dob pomrn velice

krátké podailo se dáti veejnému mínní jiný smr. Zvítzila mravnost
a náboženství, zájem veejného, celkového dobra nad sobeckými cíli

mocných jednotlivc. Jest již také bez velkého odporu odhlasována ná-
hrada za ztrátu na daních : bylo nutno zvýšiti ostatní dan. Krom soli,

která také jest postižena, jsou to hlavn píbuzné pedmty luxu a de-

generace: víno a tabák, které byly postiženy vyššími dávkami. Zrušení
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heren, které byly národní pohromou, bylo oslavováno nadšen všeobecným

svátkem, prvody a lidovými slavnostmi.

Když vzpomeneme na naši loterii, na evropské herny, skoro bychom

,

si vzdechli: v tch »pohanských« zemích jsou pece jen lepší »kesané<;!

Nkolik statistických drobt.
Katolická církev s pozorností a zálibou sleduje a asto konstatuje, že

v protestantských zemích ubývá církevního smýšlení a roste proticírkevní

a protináboženské hnutí.

Jest jisto, že katolický lovk jest více a tsnji pipoután ke své

církvi nejen zevn, tradicí, obadnictvím atd., nýbrž i vnitn: vtší zá-

vislostí na církevním prostednictví, menší samostaností osobní ve vcech

náboženských. Protestant v celku zaujímá k církvi stanovisko volnjší,

proto také snáze mže býti bez církve a leheji tudíž uvoluje pouto a po-

jítko mezi sebou a církví. Nebereme tu v poet vnitní pomr k církvi

a náboženství u píslušník tchto dvou rzných konfessí. Mluvíme jen

o zevním perušení církevních svazk.

Pro pevnost a vzdornost katolické církevnosti jest zajímavá statistika

dvou katolických kanton švýcarských: v kantonu lucernském bylo r. 1900

jen 95 bezkonfessijních, r. 1910 však již 1047; v kantonu tessinském ped
deseti lety 583, r. 1910 za to již 1570. Heslo vystupovati z církve bylo se

strany sociální demokracie nejosteji a také nejúspšnji propagováno

v Berlín. O výsledcích svdí íslice: r. 191 1 jest 1,689.479 evangelík,

243.020 katolík, 90.013 Žid, 49.106 píslušník všech jiných náboženství

a bezkonfessijních dohromady. -|-

7. listopadu 191 1.

ŽENSKÉ HNUTÍ.
Ti druhy žen. — Nkteré publikace o volebním právu žen. — Vítzství
myšlenky volebního práva žen v Kalifornii. ^ Z praxe zápasu o politická

práva žen.

»Právo ženy« pineslo v jednom ze svých ísel následující redakní

poznámku, která je pro dnešní naše ženské hnutí píznanou, a zní : »Málo

zpráv dostáváme pímých o innosti ženských spolk a sdružení, o práci

jednotlivých žen, o událostech, majících vztah k životu ženy. i jest in-

nost našich žen opravdu tak chudá? i proudící život a jeho nárazy na

osudy naší ženy nalézají ji tak lhostejnou? !« — Tento výkik našeho žen-

ského politického týdenníku není bezpodstatný. Kdo sleduje život našich

žen stedních vrstev ve venkovských mstech a místech, vidí dnes trojí

druh žen. Ženy, které se starají o domácnost, pinášejí rodin obtavost

a nezmrnou péi, ale pi tom zstávají jednostrannými, omezujíce se na

svj domácí a rodinný život. Pistoupí-li k veejné práci, je jim druho-

adou, a vnuj í-li jí více asu. vyítají si, že ochuzují o svou péi ro-
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dinu. Jiné, které honí se za zábavou a požívaností, ubíjejí as a energii

í prázdným flirtem a fintivostí pivoují zkázu domácnosti a rodinného ži-

vota spoleenského a veejného. Tchto druhých je stále víc a více a vtis-

kují veejnosti svj ráz. Z nedostatku vyšších zájm zabývají se mali-

chernostmi, klcpastvím, závodí mezi sebou ve všem, od toilctt až po jí-

delní lístek, od zaízení bytu až po cvik a veejné produkce svých dtí.

Co udlá paní doktorová nebo editelová, to již nemže udlati paní pošt-

mistrová nebo notáova, ale »petrumfne ji pece«. To je sted, kolem

nhož otáí se dnes veejnost a spoleenský život našeho venkova, jemuž

podléhají asem i veejn psobící muži. Pi takových pomrech není divu,

že ani veejná práce v ženském hnutí nedaí se tak, jak je žádoucí. Práce

za úasti tchto žen s poátku rychle postupuje, pohánna jsouc ctižádostí,

ale brzy nastanou osobní tenice, které postup znemožní. Však nejsou tu

jen otázky ženského hnutí, kterými by se ženy mly zabývati a k nimž

projevují netenost, a nemly by je nechávati nepovšimnuty. Všude vy-

vstávají otázky nejhlubšího významu národního a sociálního, na nichž

by ženy mly bráti pln podílu a inn se zúastniti. Jen když se jich ne-

straní, jen když ukážou pochopení pro záležitosti, nejen svého, ženského

hnutí, ale i pro otázky spolené, politické, sociální, hospodáské, kulturní,

tehdy ukážou ženy, že jsou rovnocenné a rovnoprávné obanky ve stát.

Výtky, které se ženám tak asto iní, že jsou jim nové módy dležitjší,

než události života ve stát, že tení román je více zajímá než sociální

a politické pomry, jsou, žel, nejastji podstatný. Vtšina žen stále jedná

tak, jakoby se jich veejné záležitosti netýkaly, a od nich asto závisí

všechna naše práce a celé bytí. Ženské spolky mly by po vzoru dlnických

organisací vnovati této stránce života ženy více pozornosti, obraceti mysl

užiteným a ušlechtilým smrem, sousteovati ženy všech vrstev a zí-

skávati k spoluúasti i ženy širšího okolí a okresu.

Jest však ješt jeden druh žen na našem venkov, který jest dle-
žitým, nedosti uvdomlým a ocenným initelem v život národním. Ženy
v pravd intelligentní a duševn samostatné, ženy, mající svj ideál

v duši, který se snaží ve všedním svém prostedí uskutenit. Ty odvracejí

se od života, který jim neodpovídá, obracejí se samy k sob neb pohy-

bují se v malém kroužku pátel, v nmž prožívají a uplatují krásu své

duše, v nmž chrání si duševní život ped profanací. Straní se veejnosti,

samostatn pemýšlejí, jejich myšlenkový život bére se samostatnými
cestami. To jsou ženy, které znamenají pokrok, obrat, nový smr v našem
život. Jsou tichými jeho prkopnicemi. Je pochopitelno, že chrání si své
nejhlubší já, nebo to jest to nejcennjší, co v život lovk nalézá, le
práv ony mly by do veejného života zasahovat, jejich povinností jest,

udržovat stupe kulturní a mravnostní na své výši a napomáhat tak lid-

stvu dále. Nebýti jejich duševního života, nebylo by té kulturní výše.

Duševní život je všude kolem nich, ale neprojevuje se všude a je teba
ho budit a udržovat. Pipadá mi tu krásný výrok Maeterlinckv, který
pravil: »Není nieho na zemi, co by po kráse více lanlo a snadnji se

zkrášlilo nežli duše. Nic na zemi nepovznese se pirozenji a nezušlechtí
rychleji. Nic na zemi neuposlechne svdomitji istých a ušlechtilých roz-
kaz. Nic na zemi nepodídí se ochotnji nadvlád myšlenky, která je
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vyšši. Proto málo duši na zemi odolá panství duše, která se kráse vzdala.

Zdá se asto, že dav se krásy bojí, jí se posmívá, i když v nitru cítí jej

psobení. Vzpírá se a stydí. Je jisto, kdyby lidé krásu poznávali a uzná

váli, nieho více by nechtli. Krása jest jedinou eí duše, je v.e všecl

nitrech a je teba jen toho, aby ji nkdo vyslovil a nalezne ohlasu všude

Pro neuiniti ten zaátek, na njž mnozí v taji ekají, zatím co dodávaj

si asto zdání netenosti a nízkosti, a jenmž jiní neodolají? Je teba krást

zvykati, ji uplatovati a stane se naší životní podmínkou. S tímto ná

zorem, svdícím o vysokém duševním život, mžeme pln souhlasit

Žádná krásná myšlenka, žádné krásné slovo neztratí se v život. Vždy
by i po delší dob, vydá své ovoce, zrovna jako slovo zloby a nízkosti

Toho mli by si býti lidé vdomi, že veškerým svým životem, inem
slovem, ba i myšlenkou tvoí další budoucnost lidstva. Pro bychom

j

tedy nebudovali na kráse duševní, když by již i' náš život nabyl vyšš

ceny? K tomu napomáhat, by mly ony ženy, které krásu duševního ži

vota znají, ji žijí. Nestaí jen žiti sám sob, ale kolem sebe rozsévat

a zúrodovati nutno. Proto je lovk i spoleenským tvorem, aby dn

ševní majetek stával se všeobecným. Bylo by velkým kulturním kroken

vytvoiti ze všech zdatných prvk uvedených druh žen typ ženy oddané
energické, duševn samostatné a krásné.

Jakmile v našem rušném politickém život tak mocn vzedmulo se

hnuti za politická práva žen, jako tomu bylo u nás v posledním ptiletí

nemže již ustati, dokud nebude dosaženo toho žádoucího stavu, že žena

zrovnoprávnna bude s mužem. Jest tedy pirozeno, že ve veejné innosti
ženské pevážn pracuje se k tonm cíli v pesvdení, že politická práva
otevírají cestu k právm ostatním a k reformám žádoucím, jež si ženské

a moderní, pokrokové hnutí vytknulo za cíl. Dosud pracovaly ženy po-

radními a manifestaními schzemi, pednáškami, peticemi ke sborm
zákonodárným, dotazy k zástupcm národa a jiným vynikajícím jeho le-
nm. S takto, nabytým materiálem, vyzbrojeny zkušenostmi, pistupují
ženy k dalšímu stupni práce, která rozšiuje se o stránku publicistickou

a která více než schze, více než ankety, vniká do všech kout vlasti

a innost zapoatou rozšiuje i mezi ženy, vzdálenjší ruchu veejnosti.
Jsou lidé, kteí nepijdou do schzí a pednášek, ba máme zkušenost, že

vídáme pi takových píležitostech vždy stejné tváe. Proto kam nevnikne
živé slovo, tam pete se leták, brožurka a psobí také. Toho je nám
nyní nejvíce teba. Armády žen, všech eských žen, potebujeme, která
by imponovala svou poetností, jednotnou vlí úastniti se na veejném
život, na díle dosud jen mužském a svou spoluprací je doplovati a
zcelovati. Ale nejen armády vynikající potem, ale i uvdomním, je

teba. A proto je nyní na míst, vedle té práce politické, kterou konají
vdkyn, též práce drobné uvdomovací, vzdlávací, která by pronikla
všechny vrstvy lidu. V pravý as poal vycházeti politický týdenník
ženský »Právo ženy« a již ile druží se k nmu nkolik brožurek infor-
maních a agitaních, které vyšly jako ^Knihovnika Práva ženy«. V jedné,
»Pro volební právo žen« dokazuje slena M. Tmová nejen jeho pro-
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spšnost na píkladech z ciziny, kde ženy na veejné innosti již spolu-

úast ny jsou s muži, ale i spravedlnost. »Ijast ženy ve správ veejné

je spravedlivá, nutná i možná a je proto povinností všech piiniti se

o docíleni její všude. « K tomu cíli dlužno znáti, že pekážkou jest so-

bectví plynoucí z rzných dvod a cestou k pekonání jeho jest stálá

výchovná práce v adách žen i muž.
V druhém ísle pojednává paní Zd. Wiedermannová-Motyková »0 de-

iiiokratisaci eské ženy«. Místo moderní eské ženy je nesporn mezi lidem

— píše — který pece pevážn tvoí národ. Vzbuditi v žen z lidu po-

chopení pro život ušlechtilý, vzbuditi v ní jiskiku nadšeni pro vyšší

zájmy životní, probuditi v ní utajované, nevyslovené »pro«, sdíleti se'

s ni o slovo lásky, podávati jí praktických rad v život potebných, vbec

postaviti se jí po bok za lepší její ^ytí, je první podmínkou dobrého vý-

voje ženského hnutí. Ženy musí porozumti této práci sociální jako práci

národní a vésti k ní již mládež. — Bylo by žádoucí, aby tyto struné a

levné spisky opravdu vnikly mezi lid a psobily ve všech vrstvách, bu-

dily pochopení pro snahy žen. Rovnž je žádoucí, aby ve vydávání jich

bylo pokraováno, aby programovým nárysm následovala politická abe-

ceda, výklady rzných zízení a útvar státních i politických, aby tak

dostalo se ženám vdomí toho, co jim škola nepodává, a doplnní i uce-

leni toho, co jim život jen líryvkovit a kuse dává poznati.

*

Hlasováním lidu v K a 1 i f o r n i i dostalo se ženám rovného volebního

prá\a vtšinou 3000 hlas. Jest to šestý stát v Unii severoamerické. Do-

bytí Kalifornie, tohoto lidnatého a prmyslového státu, pikládá se velký

význam, ježto tu jde o dležitou posici vzhledem k ostatním státm zá-

padu a stedu pevniny. O úžasné agitaní inosti žen svdí, že 400.000

muž všech národ i stran, rzného vzdlání i vyznání sjednotilo se v ná-

zoru na politickou oprávnnost žen. Promluvil tu cit pro neodvislost a

vzepení se nadvlád trust, proti nimž jsou ženy vydatnými pomocni-

cemi. Proti nim byly mocnosti, libující si v korupci, úplatnosti a lichv.

Pes padesát ženských organisací pracovalo za pomoci odborných sdru-

žení, klub ženských a spolk abstinentních. universit, mnohých církevních

spoleností a sekt. Tisíce schzí bylo poádáno, nevynechána žádná farma,

vesnice i msto. Milliony leták rozšíeny. Odmnou veškeré té obtavé
práce je pekonání odporu a dosažení cíle.

*

Ve dnech 4.—8. íjna zasedal v Hamburku »Svaz pro volební právo

žen«. V II zemských svazech a 70 místních sdruženích sousteuje 8000
žen. Ze všeho jednání nejvíce nás zajímá zásadní otázka, týkající se po-

žadavku všeobecného, rovného volebního práva pro muže i ženy. Vyskytl
se totiž proud, který spatuje v stávajícím znní tohoto požadavku poru-
šení nestrannosti a pekážku pro píslušnice onch stran, které na tomto
požadavku nestojí. Po živé debat usneseno, že tento bod programový
bude zníti: » všeobecné, rovné, pímé i tajné, aktivní i pasivní právo pro

ženy« místo »pro ob pohlaví«.

Ješt zajímavjší byla však diskuse, která se rozvinula pi referátech

paní T. Breitscheidové a Lidy G. Heymannové. První horovala pro sou-

ft
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innost žen v politických stranách, nebo jí budou strany získány pn

politická práva žen. Muži nedovedou ceniti zájem, pochopení a výkonnos

žen, dokud se o ní nepesvdí a nepekonají své pedsudky o politick

innosti žen, dokud neseznají její psobení na ženy. Nedlouhá doba, v ní:

ženy se úastní pi práci stran, pivodila patrnou již zmnu v jich nazírání

Ženy, sloužící stran, slouží tím i své vci ženské a navzájem získávají

poznávajíce vci, které by jim jinak zstaly skryty, nauí se disciplin

seznají parlamentní ád, nabudou lepšího porozumní pro politické otázk;

a nepozorovateln vzrstají ke svým politickým úkolm. Druhá referentk;

tvrdila opak, že dle všech zkušeností ženského hnutí v jiných zemici

není naprosto spolehnutí na strany; muži nedají ženám volební právo, al

ženy samy ho dobudou pomocí ducha doby. Politického vzdlání pak, n;

nž kladen draz, mohou nabýti vlastním studiem a nabudou tím ne

strannjšího úsudku. K názoru L. G. Heymannové je zajímavým do

kladem varovný dopis vynikající anglické sufražetky Isabely Seymou

rove, z nhož uvádím nkolik citát: »Mrs. Paukhurstová postehla, ž

všechna práce, kterou liberální ženy konaly, byla prací pro stranu, ne pn

ženy.« »Každým rokem ztrácejí liberálové i konservativci nejzdatnjší pra

covnice, které se pipojují k ženským sdružením, pracujícím jen pn

ženy.« »Muži chtli by naši práci, nebo nás mohou potebovati, ale ne

ztrácejte asu stranickou prací, nýbrž pracujte pevn k svému cíli.«

Na sjezdu hamburském otázky tyto zstaly nerozešeny; rozhodnut

zstaveno jednotlivým lenm. Také u nás byly veejné diskuse o tcht<

otázkách. Ukázalo se, že ob strany mají ást pravdy, je však nutno, ab;

ženy pracující ve stranách byly si vdomy svých povinností k ženskémi

hnutí a propagovaly a peovaly o uskutenní svých tužeb a naopak, pro

tože ženské hnutí je pokrokem, musí i ženy pokrokov a svobodomyslní

smýšlet, aby dosáhly rovnocennosti obanské, musí se stát nositelkám

obanské svobody, sociální rovnosti, kulturního vzestupu a pak se sejdoi

i s požadavky politických stran. Rozhodnutí o píslušnosti ke stranán

musí být ovšem ponecháno voln každému jednotlivci. Jen takovým vyš

ším uvdomním si spolených zájm a spolených cíl ženských mohoi

se ženy sjednotiti a elit zhoubné roztíštnosti.



ZPRÁVY.

Výnosnost mstských podnik vídeských. Práv vyšlá sta-

itická roenka msta Vídn poskytuje mnoho zajímavého a pouného

; kapitole o komunálním hospodáství. V celku sice koní finanní

ráva mstská deficitem 3 million korun, v podrobnostech jeví však

ikteré dosti jasné momenty.

V první ad jest to vodárenský podnik Vídn. ádná vy-

má inila tu 8y^ mil. (z ehož pipadá 7I/2 mil. na první horský vo-

)vod), mimoádné 258.638 K. Mimo to z investiních zápjek plyne

•íjem 19^ mil. ádná vydání inila 2 mil. (ii^ na první horský vo-

)vodi, mimoádná 23^/2 rnil., spotebovaná k stavb a rozšíení vodo-

)d, hlavn k zízení druhého horského vodovodu (22^ mil.), tedy ryze

dáni investiní. První vodovod vykazuje tedy pebytek 6 mil. Uváží-

e-li, že jest ve vodovodu tom investováno 86 mil. korun, poznáme, že

ho A-ýnosnost jest mimoádn uspokojivá. Nejinak jest tomu s v ý-

Dbou plynu. Zde bylo pijato 25!/^ mil. a vydáno 21,400.000 K. Pe-
rtek iní tedy takka 4,000.000 K.

Píjmy elektrických podnik inily 23^ mil., vydání 17 mil.,

emž zahrnuto 3 mil. na odepsání a 3I/2 mil. na zúrokování zaizo-

icího kapitálu. istý výnos iní 6,694.000 K. Nemén skvlý zisk po-

ívají mstské pouliní dráhy, jež zaznamenávají 38^4 iriil K
íjm a 25^/.^ mil. vydání. Píjmy tyto stále vzrstají. V roce 1907 vy-

ísl jeden kilometr, ujetý rnotorovým vozem 86-4 h, roku 1909 však

ž 89-06 h. Také mstské pohební ústavy jsou skvlou aktivní

>ložkou. Oproti tomu shledáváme negativní výsledky u podnik, jež

ouží jen k ukojení soukromých poteb, jako pivovar. Podniky prv úv-
rného druhu, a tedy pospolitým zájmm sloužící, stávají se stále význam-
;jším zdrojem obecních píjm. Zatlaují i píjmy daové a celní; bylo
tchto titul pijato v roce 1909 76^/.^ mil., z ehož vydáno za výbr
mí 2Y,. istý zisk ze 4 uvedených mstských podnik iní tedy letos

íce než ^/, píjm daových.
Zjevy tyto mly by býti pohnutkou, aby obce rozšíily své úkoly

rovozováním podnik ukoj i veejných poteb sloužících, zejména aby
lopily se podnik approvisaních a staveb obydlí. —bran—

Vliv alkoholu na zdraví lidské. Práv bylo vydáno císaským
atistickým úadem v Berlín dílo o nemocnosti a úmrtnosti v obvodu
listních nemocenských pokladen pro Lipsko a okolí. V díle tom jest
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také obsažena partie o vlivu silného konsumu alkoholu na nemocnost

úmrtnost len nemocenských pokladen. Pro zajímavost vci podávat

tu nkterá data z tohoto díla. Za alkoholiky pokládají se jen osoby, kter

prokázané nemírn a ze zvyku požívají alkoholových nápoj. Základ pozoi

vání tvoí období 17 let, takže výsledky statistické lze pojímati s dve
Kdežto všeobecn pipadlo na 100 píspvkových dn, t. j. dr

po které lenové nemocenských pokladen platí píspvky, 2-5 dn nemo

u alkoholik však 8-8 dn takovýchto. Na tisíc pojištnc pipac

všeobecn 396-5 onemocnní, u alkoholik 1167, úmrtí všeobeci
7-65, u alkoholik 26-20.

Zajímavo jest, jak psobí pílišný alkoholismus pi jednotlivý

onemocnních. Proti všeobecnému prmru pesahuje u alkoholik:

pi nemocech
o procent

__x_i I
nemocen. ,onemocnni . . \ umrtf

infekních (spála, záškrt, tuberkulosa atd.)

všeobecných (pakostnice, rakovina atd.)

nervových (mozková mrtvice, neuralgie
atd.)

obhu krve (srdce, cev atd.)

orgán zažívacích

moovodu a pohlavních orgán . . . .

kožních

orgán pohybových (zánt kloub, kostí
atd.) . . . . ,

zranní

63'5

4155

441-3

163-3

227 9

1224

92-9

311-8

196-3

308

331-9

431-6

176-9

352-9

192-9

144 2

331-1

231 3

42

196-4

427-6

121-5

144-1

156-2

9500

272-7

336-5

Jako v nemocnosti a úmrtnosti, tak v úrazovostí jest znamenati r

pomrn vtší úast alkoholik.

Úraz spojených s pracovní nezpsobilostí, trvající dobu kra

4 nedl, bylo všeobecn pi 1000 osobách 82, pi 1000 alkoholicích 229

úraz spojených s pracovní nezpsobilostí delší všeobecn 15-4, u all*

holik 53-4. Data tato jsou zajisté pozoruhodná a nasvdují bojí pr

alkoholismu více než jakákoliv plamenná provolání. Dr. Branišovský



Zahradní msta.
Napsal arch. Lad. Blažej.

•Mám za to, že pée o sociální blaho i mén zámožných tíd jest

povinností všech politických a stavovských stran, a nemá jen býti

starosti jedné skupiny. Uvdomlým lenem politické frakce býti

neznamená jen zájmy její chrániti, znaí to ve státnickém smyslu

slova daleko více : stát a spolenost dle jejich snah organicky

doplovati, aby všem tídám národa zstalo vdomí, že historicky

vzniklý stát není snad jenom výsledkem djinných událostí, nýbrž

i vnitní nutností a dobrodiním obyvatelstva. Tato politika, která se

o to snaží, posílí lásku k státu a rodné pd, což jest nejhlubším ko-

enem pevného bytí státu v djinách lovenstva.

Hrab Possadovsky 5. ledna 19 10.

V dnešní dob stranických zájm a osobních aspirací jest zídka

slyšeti podobných výrok a o n usilovati, jako tento výraz pedního

nmeckého politika, tak zejm udávající smr. jímž by mly vésti

snahy všech zodpovdných initel politických. Nikoli na osobních

výhodách a prospších nkolika vyvolených stran závisí míra blaho-

bytu národa. Ji lze miti dle toho, jaká jest kulturní i hmotná úrove
všech tíd jeho, a jak blízka i daleka jest možnost jejího zlepšení.

Kulturní stav národa posuzujeme dle jeho innosti vdecké a um-
lecké, a dle života rodinného a spoleenského; hmotný jeho stav se

pak odráží ve výši prmrného výdlku jeho píslušník. A práv
to bylo snahou prozíravých státník, aby jejich národ dosáhl ve všech

tchto bodech mety poslední, aby co možjio nejvíce byl zveleben

hmotný jeho stav a kulturní úrove povznesena co nejvýše. Avšak

tmto snahám staví se v cestu etné obtíže, jež jsou tím závažnjší,

ježto vycházejí pímo z dnešního útvaru lidské spolenosti. Lidé se

houfn sthují do mst, kamž je láká jednak snaha po vtším zisku,

jednak touha po požitcích velkomsta. Tím se stává, že msta tak

nepirozen a náhle vzrostší nemohou svým úkolm vi všem pí-

NAŠE DOBA. R. XIX., . 3., 1911. 20. prosince. j£
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slušníkm vyhovti. Dsledkem toho jsou etné sociální závady, jako

nezamstnanost, nedostatek hygienických opatení, mravní pokleslost,

rozšíení alkoholismu, atd., a v soukromém život má toto hromadní

lidí na místech spolené výroby za následek zdražení byt a poteb

životních. Pokraujícím následkem drahoty byt, jež jest zavinna

spekulací pozemkovou, jest zlo, které má na vývoj rodiny velmi špatný

,

vliv, totiž peplování byt. Již jsem v minulém lánku^ vyvodil, jaká

zla mají peplnná obydlí za následek, která byla by odstranna, kdyby

bylo umožnno bydleti v bytech prostorných, a všem etickým i esteti-

ckým požadavkm vyhovujících. Tomu jedin odpovídá obydlí ro-

dinné; jest tudíž zapotebí, nalézti takové podmínky, jež by dovolo-

valy každému míti rodinný dm, aniž by se existenní pomry jed-

notlivce zhoršily.

Problém ten poprvé velmi šastn eší Anglian Ehenezer Ho-

ward. Vychází z pedpokladu, že msto samo nemže nikdy úplíi'

vyhovti tm požadavkm, na jichž splnní závisí zlepšení hmotných

i duchovních pomr jejich obyvatel. Závady, které všeobecn pro-

jevují se v mstech po stránce sociální a jež vyplývají z eeného hro-

madní lidí na místech spolené výroby, nikdy úpln odstraniti nelze.

Toho lze dosíci tehda, spojí-li se výhodn pednosti venkova i msta,i

jakýmsi zasnoubením obou v jediný celek, jenž nepostrádaje výhod

jednoho ni druhého, paralysoval by zárove nevýhody obou. — tak

zvaným mstem zahradním. Ve své knize »Garden Cities of to

Morrow« (Zahradní msta budoucnosti) vyšlé r. 1898 iní kon-

krétní návrh na jeho zbudování. Aby bylo co nejlépe dosaženo všech

pedpokládaných výsledk, navrhuje ono spojení msta s venkovem

pro maximální poet 32.000 obyvatel, z nichž 30.000 by pipadal

na msto a 2000 na venkovský pás, msto obklopující. Výhodno.si

této methody dokládá ciframi. Z hospodáských ohled nutno pro nt

vybrati nové území na venkov, jež by bylo možno levn získati —
I ha za 2000 sh, v celku 4,800.000 sh za celý komplex, ítající 2400 ha

400 ha na msto, 2000 ha na hospodáství kol msta. Obnos by se

opatil hypotékami výpjkou, ve 30 letech splatnou, tak že by p
33^%. zúroení obnášelo roní nájemné 160.000 sh., což rozdlem

na 43.000 díl. dlalo by 6 sh = 7-2 K na jednoho obyvatele. To suma

kterou by každý obyvatel zahrad, msta platil po 30 let z pdy. Pi

teme-li k tomu ješt dalších roních výloh 34 sh. na vlastní vybu

dováni msta, jako jsou cesty, kanalisace, parky, školy, museum atd.

pipadne v celku 40 sh. na obyvatele, kdežto v Anglii dosud se na e
í O dnešním stavu mstského bydleni. Srpen 19 il.
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ené výlohy ítá obnos 90 sh. Již v tomto zpsobu osídlovacim lze

ušetiti na roních dávkách 50 sh., a pi tom býti úasten dalších

výhod, a v ohledu sociálním i kulturním, o jakých u dnešních mst
není ani zdání. Pedevším nové msto lze všestrann zbudovati na zá-

klad nejmodernjších vymožeností technických, úelným vedením

cest a ulic a založením vodovodu, plyno- a elektrovodu, by se kaž-

dému poskytlo komfortu velkomsta, a zárove možnosti pohodln a

zdrav bydleti, ježto by na jednotlivou rodinu o 5 lenech pipadl

prmrn pozemek 250 m- pro vystavní prostorného rodinného

obydlí. A k tmto výhodám pistoupí nové plus, mající svj podklad

v vlastní organisaci msta. Továrníci, kteí si zde založí nové to-

várny neb z velkomsta sem se pesthují, budou moci platiti svým

zízencm vtší služné, ježto investiní náklad následkem láce po-

zemku se znan zmenší. Rolníci, kol msta usídlení lépe zpenží své

plodiny, najdouce pro n dostatený odbyt, a pi tom je budou moci

levnji prodávati než ve mst, ježto ušetí výloh na dopravném,

které pi dnešním zásobování velkých mst potravinami iní sumy

velmi znané. Vezm€me-li na p. v úvahu pouze mléko, iní pi
denní spoteb po Ve ^ na jednoho obyvatele 30tisícového msta
na 5000 litr náklad za dopravu železniní — jak se nyní dje —
36.000 sh., což zde pijde k dobru konsument. A v ostatních smrech,

ethickém, kulturním a spoleenském, bude dosaženo zcela uspokoji-

vých výsledk, jelikož pi zcela nových pomrech spoleenských bude

možno mnohem snáze vésti úspšný boj proti alkoholismu a jiným

neestem mravním, a zlepšiti spoleenskou úrove založením etných

místností vzdlávacích a klubovních, nežli jest to možno u msta již

stávajícího. Za takových pomr nebude zde rozdílu mezi životem

mstským a venkovským, nýbrž oboje splyne v život nový. 1x)hatý

všelikými zdroji kultury a družného spoleenského života, a nebude

zárove postrádati výhod venkova, jež tkví v možnosti stálého styku

s pírodou.

Pouhé srovnání s Londýnem ukáže markantn výhodnost této

methody. Kdežto v Londýn obnáší roní nájem z i ha pdy 1,500.000

sh., inil by tento u zahradního msta, na novém prostranství zalo-

ženého, nejvýše 200 sh. Dle toho jest vidti, s jakým nepomrn men-

ším nákladem jest spojeno jak opatení místa pro budovy veejné a

sady, tak i dom soukromých, vedle již eených pedností, spoí-

vajících v organisaci msta samotného.

Vývody tyto došly nadšeného ohlasu v anglické veejnosti. Již

rok pn vyjití knihy ustavila se spolenost »Garden City Association«,

I
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jež vytkla si za úkol úinn pracovati v intencích Howardových. Ab>

dosáhla všestranného zlepšení bytových pomr, rozšíila progran

Howardv v tom smyslu, že k pvodní jeho myšlence zakládán'

nových mst pilenila ješt další, jež obírají se otázkou reformy by-

tové pi mstech již stojících. Jest to pedevším zizování zahradníci

pedmstí, která mají sloužiti pouze k úelm bytovým pro lidi ve

mstech zamstnané, dále zahradních kolonií dlnických pi vtšící

závodech prmyslových, a konen získávání velkých komplex ko

mst, aby bylo lze v budoucnu míst tch použíti k rozšíení msta

zahradním pedmstím, díve nežli se jich zmocní soukromá speku-

lace, která provádní této idee brání. Zatím lze pozemk tch použil

ke zizování menších hospodáství, jež mají stejný úel jako pi m-
stech zahradních, a pispjí též k obohacení vkolní pírody.

Prvním dílem této spolenosti jest zahradní msto Letchworth

V sociálních djinách lovenstva jest skuteným zázrakem ; zlep-

šeny existenní pomry, bytové, kulturní i spoleenské, pi úplné indi-

viduelní svobod. Vybudování msta dlo se pesn na zásadách Ho-

wardových, a došlo se i pedpokládaných jím výsledk. Území asi

I5(X) ha ítající jest velmi pízniv položeno, ve zdravé kra-

jin a s velmi dobrou kommunikací — 50 km od Londýna pi velké

severní dráze — koupeno za obnos 3,000.000 sh., tedy asi za cenu

Howardem mínnou. Vše další, postup prací a osídlování šlo vše tak,

jak asi Howard navrhl, a získáno ku podivu i všech výhod, jím na-

znaených. Továrny, jež se sem vtšinou pesthovaly z Londýna,

nalezly zde mnohem levnjší pozemky, a mohly se tudíž znanji roz-

šíiti a pohodlnji zaíditi, a krom toho i mohly lépe platiti své dl-

níky. Jednotlivé domy následkem láce pozemku mohly býti prostor-

nji provedeny a velkou zahrádkou opateny. Veejnému parku zde

z téhož dvodu dána rozloha 70 ha, tedy v pomru k potu obyvatel,

jenž má obnášeti maximum 30.000, nebývalé veliká, a krom toho ^/.

pdy ureno pro úely polního hospodáství. Se stanoviska obecnc

prospšnosti jest pda majetkem spoleným a pronajímá se pouze, ab>

zabránno bylo spekulaci. V ohledu kulturním a spoleenském peo-

váno hned s poátku založením škol, pednáškových síní, hiš atd

Výborné vlastnosti této methody objevily se již v nkolika letech pc

jeho založení. Staí uvésti toliko data týkající se úmrtnosti oby-l

vatel, u porovnání s ostatními velkými msty Anglie.

Z tisíce obyvatel umírá

:

v Letchworthu v Londýn v Birminghamu v Liverpoolu

5*2 14-00 15-4 19-00
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a ve vzrstu dtí jeví se zde proti blízkému Londýnu velmi znaný

rozdíl v jeho prospch, jak ukazuje tabulka :

Váha hoch obnáší v

Letchworthu 20-4 24-0 28-1 32-8

Londýn 177 21-4 25-5 28-9

pi stáí 6 8 10 12

A v bytovnictví samém znaný pokrok uinn následkem pelivé

snahy spolenosti, aby zde bylo možno bydleti co nejlevnji, a pi

tom ovšem i krásn. O to se stará vypisováním veejných soutží na

krásné levné domy, a dochází k podivuhodným výsledkm, tak že zde

možno bydleti již za roní nájemné 200 K v rodinném dom; a lze si

koupiti domek sestávající z kuchyn, obýv. pokoje a 3 ložnic již i za

cenu 3600 K.

Další innost této pi"Qpaganí spolenosti, jež k založení msta
dá pouze impuls a vlastní vybudování jeho pedá urité stavební spo-

lenosti (trustu), jest adou krásných zahradních pedmstí a kolonií.

Hndlo Letchworthu dává popud k zahradnímu pedmstí londýnskému

Hampstead, jež jest jedním z nejskvlejších výsledk na poli bytov-

nictví. O úžasné innosti její a plném pochopení veejnosti blahodár-

ného významu hnutí pro zahradní msta mluví fakt, že cena posta-

vených objekt dosáhla bhem necelých 10 let sumy 500 mil. K. a to

v Anglii, kdež bytové pomry nejsou ani zdaleka tak tísnivé jako

u nás.

Jako všech dobrých vcí, chopili se tohoto hnutí i Nmci ; vy-

stavli v krátké dob více nežli 15 zahradních mst a pedmstí, na

nž pjeno 320 mil. marek a státem darováno 41 mil. Odtud si razí

ono hnutí vítzn cestu i do Švédska. Ruska. Francie, ba i Itálie.

Pro nás má myšlenka zahradních mst veliký význam pouze po

stránce bytové, jelikož zde nelze takka mluviti o zahradním mst po

zpsobu Letchworthu, o sob úplný hospodáský celek znaícího. Za

to tím více volá o nápravu hrozných bytových pomr, a proto uvedu

jakýsi konkrétní návrh, ovšem velmi zdaleka pibližný, nicmén však

ve hlavních rysech asi správný, abych porovnal výhodnost této me-

thody ve vcech bydlení pro naše pražské pomry. Vycházím z téhož

stanoviska jako Howard, že drahota byt zavinuje tak zvaný »neza-

sloužený pírstek ceny poz€mk«, jenž má za následek nesmírnou

cenu stavebních míst. Proto nutno si opatiti pozemek bez tohoto pí-

rstku, t. j. dosud hospodáské hodnoty, a na nm zahradní kolonii

zbudovati. Z té píiny musíme ovšem jíti dosti daleko za pražský
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obvod, abychom takový pozemek našli, nicmén však i dosti velká

vzdálenost, k vli níž by bylo nutno zvláš ziditi komunikaci, nebude

její finanni pekážkou, a pro bydlení bude pec proti Praze nejmén

I5kráte výhodnjší, jak dovodím.

Dejme tomu, že dosud nezdražené území, jež by se k zahradní

kolonii hodilo, jest asi lo— 15 kilometr vzdáleno od Prahy. Prc

10.000 obyvatel bylo by zapotebí rozlohy asi 140 hektar, z níi

40 hektar by pipadlo na cesty a veejné sady, ostatek pro domy ro-

dinné, tak že jedné rodin o 5 lenech pipadne prmrn pozemek

500 tvereních metr, k vystavní úpln pohodlného domu a zízení

prostorné zahrádky. Zacelýlkomplex by se zaplatilo asi i,400.000 K,ted\

1 tverení metr za i K, cena pro hospodáské pozemky dosti veliká

K úplnému jeho zaízení, vystavní cest a ulic (500.000 K), kanali-

sace (250.000 K), školy (500.000). obecního domu s ítárnou a ped-

náškovou síní (300.000 K), parku a jiných veejných podnikl

(1,300.000 K). by bylo nutno obnosu 4.250.000 K, aby mohlc

tvoiti úplný spoleenský a kulturní celek, K tomu by se mohls

zídit ješt dobrá komtmikace s centrem Prahy — pedpokládám totiž

že by byli všichni obyvatelé zamstnáni v Praze, teba mén nákladná

na piklad elektrická tramway bez kolejnic, nákladem asi 2,000.000 K
tak že by celkový obnos k založení jeho nutný inil asi 6.250.000 K
jejž by bylo lze opatiti hypotékami výpjkou proti 4^^%. úrokm
což by dlalo 281.250 K, tedy prmrn by pipadlo na obyvatele ron

28 K nájemné, z pdy i dávek obecních, jež jsou v samotné Praze dalekc

vyšší. Do obnosu obecních dávek neberu kapitál provozovací, ježte

2 tramwaye bude zajisté profit, jenž náklady na udržování cest a ka-

nalisace asi úpln ukryje. Abych tento odhad postavil proti pražskýn

pomrm bytovým ješt do píznivjšího svtla, uiním srovnání cen\

pozemku s prmrnou cenou stavebních pozemk v Praze.

Cítáme-li v Praze na i tverení metr prmrn 100 K, musil'

bychom zde zaplatit za tentýž pozemek (500 m^ pro ptilennoi;

rodinu) jako v území projektovaného zahradního pedmst:

50.000 K, a pi 43'4%i úrocích bychom za musili platil

roních 2250 K úrok, nepoítaje v to dávky obecní, jež b\

byly po pípad ješt vtší. Tedy v onom zahradním pedmstí by-

chom zaplatili I5krát mén, a mli pi tom tentýž velkomstský kom-

fort, dobré cesty, kanalisaci, vodovod, atd., a neplatili bychom více ani

halé obecních pirážek

!

Jest sice nyní dosti nesnadno i ve vtších vzdálenostech od msl
získati pozemek asi za cenu, kterou jsem vzal v úvahu. Jsou takka
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všechny pozemky v širém okruhu kolem velkých mst dávno speku-

lantsky okupovány, neb se stanou pedmtem spekulace, jakmile se

stane o nich zmínka ohledn stavby. Aby se tak nestalo, jest úkolem

prozíravé komunální politiky, jež má sama hledti pedmstské po-

zemky výhodn k úelm bydlení získávati. Kde však již to není

možno, a pozemky již spekulací vyhnány do nepomrné výše, nutno

pomýšleti na cesty, které k odstranní tchto nejvtších pekážek

zdárného ešení bytové otázky vedou, totiž použiti zákona proti lichv

pozemkové, t. zv. práva stavti na cizím pozemku (nmecky: Erbbau-

recht, angl. : Leasehold). Význam tohoto zákona, jejž u nás usilovn

v obou snmovnách, avšak dosud mam propaguje bývalý ministr

spravedlnosti Dr. Klein, — pozstává v tom, že se pda za náhradu

její hospodáské ceny pro úely stavební vyvlastní, a pak jednotliv

pronajímá, aby se umožnilo levné bydlení. Nebo všechny zkušenosti,

jež z hnutí pro zahradní msta vyplývají, svdí o tom, že levné byty

závisí jedin na láci pozemk, a ony všestrann závadné inžovní ka-

sárny jsou jedin neblahým následkem pozemkové lichvy. Všechny

dosud uinné pokusy o zlepšení bytových pomr uvnit velkých

mst ukázaly se bezmocnými ; naproti tomu v method zahradních

mst byl nalezen zcela uspokojivý, a lze íci i jediný zpsob ešení re-

formy bytových ix)mr velkých mst. Kolem mst zakládati již e-

enými prostedky zahradní pedmstí, která dobrými komunikaními

prostedky s centrem spojena, každé o sob malým spoleenským cel-

kem, kde se dá pohodln a zdrav bydliti, všem požadavkm úpln

vyhoví. Povstane nová mstská kultura, která, podmínna zdravým

hospodáským stavem prostedí, nebude zkomírati tísní slabých, nýbrž

sevšeobecní se a zušlechtí umním. A tak toto hnutí pinese ovoce,

jehož dosažení bylo neustálou snahou filosof a umlc všech dob,

totiž uchování jisté míry idealismu v lovenstvu. V tom hnutí pro

zahradní msta znamená v dnešní materialistické dob mocný krok ku

pedu, nebo úspšn bojuje pro to. aby byl umožnn zdravý rodinný

život, podmínný takovým obydlím, jež z etické i estetické stránky

jemu nejlépe vyhoví.



Celibát.

Napsal K. Stech.

Jednáním stálé školské komise stala se otázka zrušení celibátu ui

telek asovou. Ženský klub uspoádal v uplynulých dnech debatn

veer o celibátu žen výdlen inných. Referentkou byla si. Fr. Pia

minkova. Základní myšlenky jejího referátu byly

:

Živnostnice, obchodnice, dlnice, mohou se vdávat, pro ne žen

intelíigentni, uitelky? Je velkou škodou pro národ, když znaná ás

žen jest odsouzena k životu bez mateství. Neodvodnnou je ná

mitka, že by trpla domácnost ženy výdlen inné, nebo vtšin

uitelek má píbuzné (matky, sestry atd.), které by se rády ujaly j(

jich domácnosti v dob vyuování. Touha po dítti je vrozená ja

muži tak žen. Zena neprovdaná cítí ve vtšin pípad v dob své t(

lesné zdatnosti život jako nco zatímného. Stane se ve svém povolái

spokojenjší a šastnjší, bude-li její pirozená touha po dítti uk(

jena. Platí to i v pípad, že se nevdá, práv nejlépe. Naí^ká-li se, 2

žena není tak dobrou pracovnicí jako muž, že nemá soustednosti, v^

trvalosti v práci atd., je toho píinou fakt, že žena pohlíží na své zí

mstnání jako na nco jen doasného, zatímného. Bude-li i jako vdar

ve svém povolání dále pracovati, pimkne se k nmu úžeji a také je

práce bude pelivjší. Vdaná žena ve škole, v kancelái bude mí

dvojí práci, ale také dvojí uspokojení. Víme, že jsou a budou vžc

ženy, kterým je domácnost vším svtem, a nechceme se na n ai

v nejmenším dívat s patra. Ale jde o to, aby ženy, které chtjí kon;

nco mimo to a nad to, mly k tomu také skuten možnost, aby 1

mohly uplatnit, jak toho jejich osobnost vyžaduje.

V rozhovoru bylo doteno i toho, že pro usnadnní vci esl

uitelky se zavázaly v petici, podané školské komisi, ke zízení soi

kromého fondu platiti zástupkyni v dob mateství. Poukazováno tal

na to, že vdaná žena bude míti ve škole zcela jiné porozumní p:

dtskou duši, než svobodná. Schze byla pípravou pro velkou sch
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manifestaní, která bude svolána, jakmile se ukáže poteba akce na

snmu král. eského.

Byly doby, kdy uitelky se stydly ozvati se proti celibátu a kdy

bylo mezi nimi dost jeho obhájky. Dnes již stud vymizel, a uitelky

volají hlasit, aby odstranno bylo zaízení, které je stedovkým pe-

žitkem, výslekem názorv o nedokonalosti a híšnosti tla. Celibát

zízený papežstvím ml a má cíle politické : pipoutat knžstvo k cirkvi

a vymanit je ze všech rodinných i obanských povinností a svazk,

utvoit kastu, ovládanou a ízenou jedin pedpisy církve a sloužící

jejini zájmm a cílm.

Celibát je zízení nepirozené. Odporuje pírodním zákonm,

vkoenným hluboce do lidské pirozenosti. Je to zákaz stromu,

kvtin, aby nevykvetla a nepinesla ovoce.

Celibát je význanou formou protisociální. Vede jednotlivce

i strany k tomu, aby se vymykali ze svazk rodových i spoleenských.

Je také typickou formou protinárodní. Brání poetnému vzrstu ná-

rod, jejichž úel naznauje Písmo ve slovích : »Rozmnožím potomky

tvé jako hvzdy na nebi a písek v moi.« Sleduj í-1 i tento úel po po-

etné velkosti velcí národové — Nmci žárliv stopují plodnost svou

a srovnávají ji se slovanskou — musí jej tím více míti na zeteli ná-

rodové malí. Pocit malosti svíral a dosud svírá všechny naše lidi. pe-

mýšlející o budoucnosti národa. Maarský básník sevený pocitem

malosti národa volá s nadsázkou : »T otcovrahm mla by být milost

dána — tak málo nás.«

Celibát jest omezením osobní svobody, jest útokem na osobní

svobodu, je zízením násilnickým a nelidským. Neuspokojuje ani lidi,

kteí velikostí svou mají zajištnou nesmrtelnost, na p. našeho J. Ne-

rudu, který v »Prostých motivech« vzpomíná Krylovovy bajky

o smutku modré chrpy : »Ta chrpa tichou nocí naíkala, že hlavu svou

již tžko k zemi kloní, než jitro svitne, — ach! — že bude po ní,

a teskn nad svou smrtelností stkala Ta hloupá cHrpa! Když
tak hlavu chýlí, že sím její širým polem letí, že píštím jarem vzkve-

tou její dti, že vzkísí se v nich — hloupá chrpa ví-li? Ze ten jen na

skon smí si naíkati, kdo hlucho kvetl, bez ovoce pejde, kdo bez

vzkíšení pod tu hroudu sejde «

Poslat svou bytost ve svých dtech dál do života, slavit v nich

svoje osobní vzkíšení, pojistit si tak kus vnosti — to jest básníkv
odkaz nejistší, protože nejlidštjší. A tomu brání celibát.

Jednotlivci, pravda, budou míti pro dobrovolný svj celibát d-
vody zdravotní, rodinné, spoleenské i j. a dvody ty musí býti re-
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spektovány, nikdy však nebude' dost dvod pro celibát celých sta'

a mu již dá posvcení církev, zemské nebo jiné zákonodárství, ne

jiná spoleenská moc.

Celibát uitelek není ve všech rakouských zemích zaveden. N
ho v Halii, kde uitelky pispívají na osobní fond, z nhož se p]

náhrada za zastupování v dob mateství, není ho na Krasku, ^

zrušen ped nkolika nedlemi pro uitelky vídeské zemským zál

nem dolnorakouskýim a 7. t. m. panovníkem potvrzen.

Je pravda, že dvma pánm nelze sloužiti a že vdané uitel

budou míti dvojí službu ve škole i v domácnosti, ale nesmí býti jej

osobní svoboda omezena, dokáží-li, že prací v domácnosti netrpí pr;

ve škole. Je také jisto, že ady uitelek nabudou cestou zkušenc

poznání, že síly jejich nestaí na dvojí úkol, a že se uitelství zekni

V tomto pípade má jim zákonodárství zajistit odbytné a po d(

služební dob pomrné výslužné. Poskytovati však nkomu právo, £

si dobýval vezdejší chléb, ale pi tom aby se zekl práva tak pi:

zeného a lidského, jako je právo na mateství, zstane vždy in^

krutým a bezdvodným, inem, který píí se právu, jež má býti k:

dému jedinci zarueno — právu na osobní svobodu.
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Emile Boutroux : Filosofie ve Francii od r. 1867.

Peložil Rudolf Malý.

Oóvtovou výstavu roku 1867 Felix Ravaisson podal

pímo klasický nástin djin francouzské filosofie za první dv
tetiny devatenáctého století. Tudíž nebude snad nevasné, pokusí-

me-li se na tomto kongresu o podobnou práci vzhledem k filosofi-

ckému hnutí ve Francii od r. 1867. A byli bychom šastni, kdyby nám

pi tom povdli svá pozorování cizí filosofové, kteí — žijíce mimo

Francii — jsou snad zpsobilejší než my, aby bez pedsudk roze-

znávali naše zvláštní snahy od obecných smr.
Nejprve se arci zazdá, jako by vybaviti z nynjší filosofické

práce njakou obecnou tendenci vbec nebylo lze, a jako by bylo

marno chtíti ji podati úhrnn. Ale práv, ím více a rznjších tu

dl, tím neodbytnji se hlásí otázka, zdali skuten tu každý pracuje

jen o sob a o svém nejbližším okolí, i se snad pipravuje tím svo-

bodným úastenstvím jednotlivc dílo celku, ve kterém se harmo-

nicky spoádají prvky na pohled co nejrznjší.

I.

Ravaissonova práce znaí v djinách filosofie náhodou znamenité

datum.

Roku 1867 nco se konilo a nco jiného souasn vznikalo.

Zajisté byla dotud skvle representována filosofie eklektická a dialek-

tická, které dodával cti zvlášt Victor Co u sin. Bylo tu smlé
dílo Vacherotovo: La Métaphysique et la Science (1863);

a pojednáním Paula Janeta se jist nenedostávalo vdeckosti

a obsažnosti, aniž Caroovým polemikám vzletu a jemnosti. Nic-

mén filosofie se byla stala hlavn školskou. Svrchovanou normou

myšlení byly podmínky a poteby lycejního vyuování, jehož hlavním

úkolem bylo utváeti mládež podle klasického ideálu poctivce

;

a takové pvodní soustavy jako A. Comteova^ nebo R e n o u-

' Auguste Comte, Cours de Phtlosophie positive, 1^30-42.
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I

v i e r o v a^ zstávaly ve stínu anebo byly známy jenom skromném

potu vrných.

Ale práv na poátku poslední tetiny XIX. století nkoli

okolností zbudilo filosofickou innost.

Vdíme za to v první ad pednáškám Jul. Lachelier
pi École Normále, toho uitele, který mimo svdomité hledár

pravdy neznal jiného cíle, a používal k tomu pedkladné i nej

jemnjší uenosti s nejbystejším smyslem kritickým. Potom ji

zmínné práci Felixe Ravaissona, v níž se projevov;

novým ohnm a novou dvrou zanícený metafysický duch, jak

mluvíval ústy mistrv. Jinou okolností bylo poznání dl D a r w

;

nových a Herb. Spencerových, dl dležitých neje

proto, že pouovala, nýbrž i pro svdectví, které vydávala o filc

sofickém významu pírodních vd. Ješt jinou okolností bylo ol

novené studium nmecké filosofie, zejména Kantovy — sti

dium, žádostivé hlubokého a opravdového seznámení s nejvlas'

njšími myšlenkami tohoto filosofa. A posléze spisy uveejnn
roku 1870: »Intelligence« Hippolyta Tainea, a »La psych(

logie anglaise contemporaine (École expérimentale)« Théodul
R i bot a.

Za tchto rozmanitých vliv filosofická innost ve Francii n(

toliko nabyla nového rozmachu, ale i hledala nové smry.

Odvrátila se od abstraktní dialektiky, jejímž cílem jsou jenoi

analysa, definice a logická shoda pojm, aby se vmísila do sdružei

vdeckých, náboženských, umleckých, politických, etických, literái

nich a hospodáských inností, jimiž lovk pichází do pímého styk

s danou skuteností. Nedlajíc si nárok na to, aby si sama dostac

vála, domnívala se, že potebnou látku ke svým teoriím nalézti mi
pouze ve vdách, v život a v tch umních, která se vyvíjejí sam(

voln. Všímajíc si vd, unikala jaksi z transcendentna, v nmž byl;

a pokoušela se státi imanentní.

Tak nenáhle postupovala významná a do jisté míry paradoxi

promna. Až žárliv jednotnou a všeobecnou filosofii tradiní ní

hradila filosofická badání navzájem si více mén cizí. Positivi

vdy, tak mnohé a tak rzné, ústily do jediné filosofie, a ta se jii

pizpsobovala; vidíme vznikati psychologii, sociologii, metodologi

z nichž každá se uchází o zvláštní experimentální základ a tíi

i o samostatnost. Místo filosofie, zdá se, zaujímají filosofické véd;

' Renouvier, Essais de Critique generále, 1554-64.
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Souasn arci, jako by se duch všeobecnosti chtl za to oddlo-

vání mstíti, každá z tchto vd stupovala své požadavky tou mrou,

jakou nabývala nových výboj — mííc k tomu, vydávati se nejen

za povolanou vykladaku speciálního oboru filosofického, nýbrž za

samu filosofii vbec, kteréž by na konec bylo cele se poddati jejímu

správnému principu. Tak pozorujeme rozkvétati psychologii, která

— pihlédneme-li pozornji — všechny filosofické problémy eší po

svém, a veškerým výkladm, jichž mohou poskytnouti jiné vdy,

pisuzuje pouze cenu relativní a podízenou. Rovnž tak sociologie.

Ona také se pokládá za filosofii úplnou a nikoliv jen za ást filosofie.

S jejího hlediska výklady psychologické samy nepostaí : svého smyslu

a hodnoty nabývají teprve na svých sociologických základech. Ne-

jinak sob vedou logik, filosof djin, teoretik vd. A mohli bychom

vi všem tmto pseudo-ástem filosofie opakovati Faustovo slovo

k Mefistofelovi

:

• »Du nennst dich einen Teil, und stehst doch ganz vor imir.«

[Prozkoumáme nyní tato rzná hnutí jednotliv a pokusíme se

(Jnouti jejich pravý smr.

í
I. Metafysika.

Pedevším konstatujeme procitnutí metafysické innosti. Rozvoj

této innosti se projevil roku 1893 založením Revue de Méta-
physiqueetde Morale, která též piln pomáhala množiti její

sílu a rozsah.

Všeobecn se zavrhuje abstraktní dialektika a eklekticism, jež

tíhnou k tomu, zizovati filosofii pouhým zpracováním a spoádáním
pojm, kteréž si v podstat vypjují ze systém již jsoucích. lovk
se staví pímo tváí v tvá událostem, datm vdy, podmínkám
lidského života; a jestliže se nkdo pokusí pokraovati v díle klasik,

tož neobnovuje jejich uení proto, aby jich mohl použiti jako složek

více mén nové stavby, nýbrž aby se jejich duchem inspiroval k vol-

nému a živému badání.

Díla narozená z tohoto ruchu dají se rozdliti asi na tyto ti

kategorie

:

I. Nový rozvoj racionalismu.

Tímto smrem postupují práce Renouvierovy, Iqteréž,

pestávše v Essais de Critique generále (1854—64)
novokriticism, koní se tím, že povznášejí veškerou substanci na

I
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vdomý subjekt, a že souhrnu vdomých jednotek, z nichž se sklá<

svt, principem dávají jediné vdomi, nejvyšší osobnost.^

Ravaisson sluoval v pojednáních stále jasnjších a zevru

njších ecký rozumový spiritualism s kesanským spiritualisme

vle a srdce. Rekové spatovali princip vcí v harmonii a kráse. K
sanství poznalo, že pramen krásy prýští z oddanosti, kterouž je

Bh.
Jules Lachelier poukazuje k tomu, že vdecká induk

konec konc nespoívá na abstraktním principu píin psobivýc

nýbrž na principu píin finálních, a že stálost pohybových systém

které tvoí podstatu tl, má svj základ v živém a vdomém ak

myšlení.

Alfred Fouillée rozpádá v každém smru, jak v met

fysice a psychologii, tak v sociologii, etice a politice vývojový ide

lism, jemuž jsou principem poznání, innosti a bytí — ideje-síl

J.-M. Guyau^ ví, že život jest pirozen tím expansi

njší, ím jest intensivnjší, a že tudíž v sob již sám rozvoj indi\

duality zahrnuje vzrst snahy o solidaritu, ili sociální náklonnos

vzhledem k tomu považuje život za obecný princip umní, moráll

a náboženství. Vývoj pak, jímž jest život, postupuje, podle nl"

od jednotlivcovy samostatnosti k jeho neustále uvdomlejšín

spojení se spolenostmi ustavin rozsáhlejšími — a posléze s celý

vesmírem, pojatým netoliko v jeho nynjší podob, ale i mint

a budoucí.

Z rzných hledisek racionalisticky vykládají P i 1 1 o n, B o i r a

Georges Lefvre, Georges Dumesnil, Souria
Lapie, Peillaube, Albert Lee lre.

H a m e 1 i n, piznávající se ke škole Hegelov a Plat
nov, pokusil se nedávno (1907) o rozumovou konstrukci pojn

osobnosti, a tím i prvních zásad poznání a bytí v »Essai sur 1<

éléments principaux de la représentatio n«.

O rok pozdji v »Évolutionnisme et Platonism
1908, René Berthélot nartl kombinaci evolucionismu s ro

umovým idealismem, která by nevidla použití rozumu na fysici

svt jenom v mechanismu, a která by si zárove pisvojila á
rozbor tak zvané romantické psychologie.

1 Viz Renouvier, La Nouvelle Monadologic, 1898, a Le Persor

lišme, 1903.

2 >Esquisse une morale sans obligation ni sanction*, 1885. >L'iiré

gion de Tavenir*, 1887. »L'art au point de vue sociologique«, 1889.
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A i>()s]éze jest možno pi racionalismu uvésti ásten již usku-

;entný L a 1 a n d e v návrh na zízení filosofického slovníku,

cterýž by vytýkal a definoval podstatu ideí, spolených rzným
jlosofickým školám. Podle Lalandea shodují se filosofové

iinoliem více než si sami myslí ; a pokrok filosofie by se udal, kdyby,

.-ycliázejíc od obecn uznaných zásad, neustále se rozšiovalo ono

ipolené území.

2. Metafysika, vycházející z kritiky netoliko rozumu, ale

:ejména vdy, jakožto objektivního výrazu souvislosti rozumu

1 vcmi.

Toto hledisko záleží v myšlence, dívati se na vdy jako na dané

;kutenosti, zkoumati jejich základy a podmínky, a objevilo-li by

;e, že tyto základy jsou nco jiného nežli objektivn pozorovaná

"akta a nežli vztahy, které lze vázati metodami objektivních vd —
iledati východisko metafysické spekulace ve vdách.

Tou cestou se ubírali :Émile Boutroux, Louis Liard,
ivellin, Arthur H;annequin, Milhaud, Dunan,
Brunschvicg, Gaston Richard, Joseph Wilbois,
^ouis Weber atd.

E v e 1 1 i n na p. rozumovým pochodem rozeznává v infinitesi-

nálním potu obsažený metafysický prvek, a se zetelem ke jsouc-

losti obmezuje nekonené na konené, plynulé na petržité.^ Potom,

.^nasnaživ se pokud možná jasn a rozumov pochopiti konenou

i petržitou vnost, koní tím, že se vzdává kantovských antinomií

la prospch teší, totiž na prospch svobodné a individuální samo-

:olnosti.2

Arthur Hannequin' vidí v atomismu vdecký postulát,

lie zdráhá se ono uení považovati za výraz pravé skutenosti, ježto

íest nemožno vyvoditi z nedlitelného plynulost a pohyb, jakosti,

<teré skuteno vyznaují. Protož náleží metafysice, aby hledala

stanovisko, na nmž by bylo lze snížiti plynulé : prostor a as, s pe-

Iržitým : s atomy a ísly. Podle Hannequina spory vymizejí

v jednot bytosti, kteráž seíbe neustále tvoí a uruje, promítajíc

zárove do trvání a do rozlohy pomíjivé formy své urující innosti.

Podle Gastona Milhauda vdy ztrácejí na objektivit.

1 Evellin, Infini et quantité, 1880.

2 Evellin, La raison pure et les antinomies, 1907.

" Hannequin, Essai critique sar Thypothse des atomes dans la

dence contemporaine, 1894.
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kolik získávají na písnosti.^ A v každé vd jest nco, co peds

huje dané; pesnost, po níž vda dychtí, má svj zdroj v tvi

svobod ducha.^

D u n a n se snažil postaviti psychologickou teorii prostori

Domnívá se, že prostor jest sestrojován rozumem v témž okamžit

kdy jej vním.áme. Mimo to hledl D u n a n uvésti pojem náhodno

na pojem nekonena, jehož od skutené metafysické jednoty, jak

jest duše, nelze oddliti.*

Brunschvicg ukazuje, jak duch pemítá o svém vlastni

život a jak jej zárove tvoí a rozvíjí.

2ivot jest rostoucím sjednocováním daného, z ehož vyplýví

vda, umní, ctnost, náboženství.'

Pro Louise Webera® vda, kteráž nespoléhá, pokud se

tkne, nežli na záruku zkušenostní, vyšší jistotu nalézá v absolutní

idealismu, jejž zplozuje filosofická reflexe.

3. Metafysika, vyplývající z úsilí, jasné uvdomní si vnit

zkušenosti v její bezprostední a opravdu pvodní form.

Tuto cestu razil a soustavn jí postupoval — Henri Ber
s o n. On nejprve ukazuje pravou povahu trvání, nezávislého ani 1

prostoru ani na hmot a spíše jakosti duševní;^ kdežto prostor, i

njž by naše líná pedstavivost všecko ráda pevedla, v základ je

trvání — jenom zastavené a pomrn upevnné umlou prací ro

umovou. Potom, dotazovav se, zdali jest duch ním opravdu p

vodním, Be r g s o n pekonává paralelism tla a duše.* Kdež

hmota mu jest v podstatn stálá a urená, duše jest život a napros

svoboda. 2ivot jest skutené tvoení ; ale tvoení tu neznamená výrob

urovanou pedstavou cíle, jejž by bylo uskuteniti: život jest spí

zápalem, iniciativou, jest úsilím zploditi ve hmot nco, eho by t:

sama nezplodila.* Filosofie H. Bergsonova pedstavuje smh

1 G. Milhaud, Essai sur les conditions et les limitcs de la ceititm

logique, 1894.

2 G. Milhaud, Le positivisme et les progres de Tesprit, étud';s c;

tique sur Auguste Comte, 1902.

3 Dunan, Théorie psychologique de Tespace, 1895.

* Dunan, Essais de philosophie generále, 1898.

5 Brunschvicg, Introduction á la vie de Tesprit, 1900.

^ L. Weber, Verš le positivisme absolu par Tidéalisme, 1903.

"^ Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience, 18Í

8 Bergson, Matire et mémoire, Essai sur la relation du con

á Tesprit, 1896.

8 Bergson, L'évolution créatrice, 1907.
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reakci vi vdeckému intelektualismu, a má i mimo Francii znaný
vliv.

Obdobn jako Bergson zejména Albert Bazaillas^

I

se snaží vybaviti z klamných syntesí, kteréž pocházejí z osamocené

innosti úsudku, bohatou a pohyblivou rozmanitost, jíž osobni du-

chovy život v podstat jest.

2. Psychologie.

V uvol ke knize o souasné anglické psychologii (vyšlé r. 1870)

Théodule Ribot ukázal, jak se psychologie odluuje od filo-

sofie: piáv tak, jak se od ní byly postupn odlouily vdy mate-

matické, fysické a jiné vdy. Netoliko vlastní experimentální psycho-

logii, nýbrž veškerému psychologickému badání vbec bylo konen
;se státi, po jeho mínni, vdou positivní — totiž vdou složenou

|z fakt a jejich stálých vztah. Tento hlas a Tainev píklad

byly signálem velmi úrodného obnovení psychologických studií.

I Již Hippolyte Taine^ — ovládaný arci ješt metafysi-

i:kými teoriemi, jako jsou logický monism Spinozv nebo H e-

gelv — všímaje si zkušenosti, pokusil se synteticky pestavti

všecek mechanism poznání, vyšed z jakýchsi základních, stejnorodých

I
a nepatrných poitk, jichž došel, analyticky sestoupív od symbol
k obrazm, od obraz ku poitkm a od tch k jejich podstatným

orvkm — ku poitkm základním, které mu se zdály souhlasiti se

ivratnými spojitostmi nervového systému.

Théodule Ribot hledal pravou vdeckou metodu psycho-

ogickou mimo introspekci, totiž v rzných zpsobech objektivního

X)zorování. Nejprve studoval ony psychologické události, které

jsou fysiologickým zjevm nejblíže: psychologickou ddinost

(1873), nemoci' pamti (1881), nemoci vle (1883), osobitosti

(1885).

V tchto studiích schvaluje vývojový zákon jako hypotesu

iznan úrodnou, nikoliv jako princip. Psychiatrii považuje za více

ležli za psychologické odvtví : za metodu analytickou a experimen-

ální, jíž nám poskytuje sama píroda. Vdomí Théod. Ribotovi
eví se v prvních pracích jednoduchým vedlejším zjevem- V pozdj-

ších spisech, týkajících se psychologie pozornosti (1888), psycho-

ogie cit (1896), vývoje obecných pedstav (1897), tvrí obraznosti

^ Bazaillas, La vie personelle, étude sur quelques illusions de la

lerception intérieure, 1905,

2 Taine, De rintelligence, 1870.

NAŠE DOBA. R. XIX., . 3.. 1^11. 20. prosince, J2
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(1900), logiky cit (1905) — Ribot vniká stále hloubji netoliko do

podminek jev fysiologických, ale i specificky psychologických, a tuu

mrou zárove se mu stává vdomi skuteným initelem a základním

prvkem tchto jev.

Popud, jejž dali Taine a Ribot, byl velice úspšný. Psycho-

logie potom pstována jako zvláštní vda velikým potem horlivých

badatel, kteí vesms navazují více mén pímo na tyto mistry.

1

.

Pokud se týe psychologie všeobecné, mžeme
rozeznávati tyto smry:

a) Psychologie zhola objektivní zastupována uenci Marii-
lierem, Paulhanem, Godfernauxem, Ruyssenem;

b) psychologie v pravém smyslu experimentální, táž, jak se

provádí na pr. v laboratoích Beaunisov a B i n e t o v ,^

nebo v Institut général psychologique, i jak jest

pedstavována G 1 e y e m, B o u r d o n e m, F o u c a u 1 1 e m, P h i-

lippem, G. Dumasem^ a jinými

;

c) psychologie, která zstáv.á pi introspekci, ale zárove upo-

tebuje — pokud tak lze — pouení psychologie objektivní. Sem

náležejí psychologické práce F ó u i 1 1 é e o v y,-' kterýž, pekládaje

základ duševního života do vle, zárove pekonává jak radikální

intelektualism, tak uení o epifenomenálním vdomí. Mimo nho
tímto smrem postupují : V. Egger, Compayré, Henri
Mario n, Derepas, Dugas, Malapert atd.

Povšechn se zdá, že hledisko asocianí neboli atomové trvale

uznáno nedostateným, a že vyniká úsilí o jeho nahrazení pojetím

formy syntetické, myšlenkou živoucí a složité jednoty, jakožto vy

znané pro úkaz psychologický.

2. Od všeobecné psychologie odlouila se R i c h e t e m, J a-

netem* a Grassetem'^ vtev, která nabyla velikého rozvoje,

a málem hodlá utvoiti zvláštní vdu : studium duševního
automatismu ahypnotismu. Skutenost onoho duševního

kraje, jenž jest níže nežli vdomí, ale není. zrovna bezvdomým,

skutenost podvdomí, dnes se vbec pipouští.

3. Byl uinn velice zajímavý pokus založiti i n t e r p s y c h o-

' Beaunis et Binet, Bulletin, 1892 sqq.

Binet, L'Année psychologique, 1895 sqq.

8 P. Janet et Georges Dumas, Journal de psychologie, 1905 sqq

3 Fouillée, La psychologie des idées-forces, 1893.

* Pierre Janet, L'automatisme psychologique, 1889.

^ Grasset, Le spiritisme devant la science, 1904.
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loj,MÍ, toliž vdu, která by studovala, jak na sebe navzájem p-
sobí individuální vdomí rzných subjekt. Tento druh badání za-

hájil slavný Gabriel Tarde knihou Les lois de Tlmita-
t ion (1890) a provedl jej skvlým vývojem. Jemu jest blízké dílo

Le Bonovo: La Psychologie des foules, 1895.

4. Nezávisle na fysiologicko-psychologických studiích, kteréž

se byly také zabývaly zjevy náboženskými (rovnž jako jinými

projevy duševního života), poslední as vzniklo nkolik prací, tý-

kajících se práv toho, co jest na tchto zjevech zvláštního. Tu

sluší uvésti spisy : Récéjacv, Essai sur les fonde-
nients de la connaissance mystique (1896). H. D e-

lacroixv, Études histoire et de psychologie
(1 u M y s t i c i s m e ( 1908) atd.

5. Konen jest se ješt zmíniti o pracích Fouilléeových,
lloutmysových a j. z oboru psychologie národ.

3. Sociologie.

Roku 1877 Alfred Espinas uveejnil knihu s názvem

:

Les Sociétés animales, a ta mže býti považována za

východisko nynjšího sociologického hnutí. Espinas v ní jistí, že

spoleenství není, vzhledem k životu, jenom zjevem pomíjivým,

vedlejší nahodilostí, nýbrž ním ze samé podstaty života. Zíti

znamená — žíti pospolit. Hlavním zákonem života není boj, ale

spojeni pro život. Stopovav vývoj životního spoleenství od jeho

podob nejnižších až po nejvyšší, Espinas dochází toho, že vidí

v každé organické osobnosti spolenost, v každé spolenosti osob-

nost : spolenost lidská — to spolené vdomí.

Zakladatelem opravdové sociologické školy jest Emile D u r k-

h e i m, na njž ml vliv Auguste Comte. Ve knize Dla
division du travail sociál ( 1893) Durkheim prohlásil

sociologii za vdu pesn obdobnou jiným vdám, totiž za studium

událostí a zákon, kteréž jsou podrobeny písnému determinismu,

a jež lze poznati metodami ryze objektivními. Ale zárove uí,

že sociologie má svj vlastní obor a své pojmy: piznává jí sku-

tený svéráz.

Zaal vyšetováním útvarv a podmínek sociálního života.

Solidarita jest podle nho dvou forem: bu jest podmínna podob-

ností — solidarita mechanická, anebo jest urena dlením práce —
solidarita organická. Píkladem prvého zpsobu jest rodina, totiž

soužití odvodnné pokrevenstvím (a skuteným i domnlým) ;
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druhé form vyhovují organisace rzných zamstnání. Oba zp-

soby solidarity jsou v antagonismu. Ve spolenosti pokaždé bývá

píinou dosazování organisace zamstnanc za rodinný svazek —

i

vzrst síly a rozsahu této spolenosti. Když se tedy v nkterém kraji

takový vzrst pihodí, nutným následkem jest, že rodina zaniká,

kdežto organisace se rozvíjí a nadále hodlá žíti sama. Z toho vy-;

plývá promna morálky. Povinnost k solidarit na základ podob-

nosti, vyjádená vtou : bud lovkem, nahrazuje se v organické

spolenosti povinností ku povolání, kterou lze povdti slovy: pi-,

zpsob se své funkci.
j

Když byl dosáhl jasného pontí o podmínkách sociologické

vdy netoliko teoreticky, ale též prakticky,^ Emile Durkheim
založil roku 1898 asopis L'Année sociologique, jeho2

úlohou bylo sousteovati innost badatel na soustavné, objektivní;

a induktivní studium sociologických problém.

Na ob hlavní otázky: i. Co jest sociálním faktem? 2. Jak se

sociální faktum vysvtluje? — Durkheim odpovídá takto:

Sociálním faktem jest všeobecný pípad vnjšího donucování]

jímž spolenost na jednotlivce psobí anebo psobiti mže.

Co se tkne vysvtlení této události, tož jest je hledati mime

dní ryze psychologické — a to v sociálních událostech dívjších

v povaze sociálního prostedí, ve zpsobu, jakým jsou sestaven)

souástky, které spolenost tvoí.

Ve shod s programem naznaeným Emilem D u r k h e i-

m e m spolupracovníci Année sociologique, nežli by s(

pokoušeli o konstrukce a soustavy — radji podnikají rozsáhlá vy-!

šetování, podrobné rozbory a studium speciálních otázek. Vbeí
se snaží rozeznati v život národv i jednotlivc rozhodný vliv so-

ciálního initele, totii nátisku, jejž iní spolenost na své lenyl

vnukajíc jim myšlenky, city, svdomí, upravené se zetelem ke svémi

vlastnímu zachování, a vyluujíc individua, která se jejím existenj

ním podmínkám nepizpsobí. Tudíž jsou v Année sociolo
gique projednávány jak otázky všeobecn sociologické, tak soj

ciologicky náboženské, mravní a právní, sociologicky kriminální

hospodáské atd. Mimo Emile Durkheima jsou jejími stá

lými pispvateli : Bouglé, Mauss, Henri Hubert, La
pie, E. Lévy, Simiand, Milhaud, H. Bourgin, Muf
fang, Paul Fauconnet, Razel, Parodi, Gaston Ri

' Durkheim, Le suicidc, 1897.
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c h a r d, S t e i n m e t z, C h a r m o n t, A. M e i 1 1 e t, F. H u-

V e 1 i n, R. Hertz. Zvlášt náboženské zjevy byly pedmtem
hlubokých badání a znamenitá díla vyšla z této innosti. Na p.
-]iis Bouglé-v: Essais sur le régime des castes

0908).
Mimo tento kruh ješt ada jiných uenc promýšlí otázky, tý-

kající se spolenosti; ovšem, více mén odlišn.

Gabriel Tarde neustává hledati v i niterpsychologii vy-

svtlení zjev, kterých individuální psychologie vyložiti nedovede.^

Alfred Fouilée^ považuje spolenost za danou samým
aktem myšlení; nebo mysliti jest srozumti se s jinými myslivými

bytostmi, solidarisovati s nimi : Cogito, ergo sumus (My-

slím, tedy jsme). A protož míní, že sociologie a psychologie jsou

v konkrétním studiu lovka nerozdílné.

Ve knize La ité Modern (1894) I z o u 1 e t srovnává

associaci s chemickým slouením, kteréž jest nco jiného nežli

pouhá fysikální sms ; za tvrkyni pokládá spolenost, netoliko za

množitelku; ona zplozuje dlením práce duši, rozum a mravnost.

René Worms založil roku 1893 Revue internatio-
nale de Sociologie. Sám pispíval k ustanovení a zvelebení

i.^rdy spisy: Organisme et societ é, 1895; Philoso-
iirphie des sciences sociále s, 1904 sq.

H e n r i M i c h e 1,* na nhož ml vliv hlavn Charles Re-

i-iouvier, rozeznává individualism empirický, pokládající každé

je;individuum, jak jest, za svrchované — a individualism racionální a

vjoravý, podle nhož se mže lidské individuum uskuteniti, totiž

«3táti se osobností, jenom pospolit s ostatními lidskými jedinci.

.>-5polenosti nelze z pojmu individua vylouiti, chce-li ono skuten
, ííti — nejen v možnosti, ale inn.

Do ady sociologických dl, sepsaných ve Francii, sluší se ješt

ictx)ítati spisy dvou ruských uenc : Novicowa a Eugna de
í>-'R o b e r t y.* Tento filosof oekává od pravdivé vdy sociologické

" 'istavu mravnosti : zjevy sociologické, podstatn rozdílné jak od

1 Tarde: La logique sociále, 1893. Études de Psychologie sociále, 1896.

T-.es lois sociales, 1898. Psychologie économique, 1902.

2 Fouillée: L'idée modeme du droit, 1878. La science sociále con-

' emporaine, 1883. Les éléments sociologiques de la morale, 1905.

» Michel, L'idée de l'État, 1896.

*Eug. de Roberty, L'Éthique. Nouveaux programmes de Socio-

ogie, 1903.
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zjev biologických tak od zjev psychologických, shodnou se, myslí,

se zjevy etickými.

4. Etika positivní vdou.

Myšlenka, že jest etika samostatnou positivní vdou, byla vy-

slovena v knížce Leona Bourgeoise: Solidarit ( 1896)

takovým zpsobem, že vzbuzoval pozornost a dával podnt etným
pracím. Mohou-li psychologie a sociologie spoívati na základech

skuten vdeckých, pro by bylo jinak s etikou? Bylo by jí k tomu

teba jenom fakta, kteréž, jsouc objektivn pozorovatelné, bylo by

zárove zpíísobilé poskytnouti normy lidskému jednání. Nuže —
obma podmínkám zdá se vyhovovati solidarita. Jest uritou sku-

tenosti.

Nikdo by nebyl, kým jest, kdyby nebylo práce milion jed-

notlivc, kteí pedcházeli ; a každý jest — a za dobré i za zlé —
dlužníkem svých pedk. Tož, ti jsou nyní zastoupeni svými p;)-

tomky. A lovk tedy mže a musí dluh, jejž ujednává užíváním

kulturních statk, — spláceti svým souasníkm. Týž pojem, totiž

pojem solidarity, vyjaduje tak jednak vdecké faktum, jednak

právní závazek, z nhož vyplývají jak povinnost pro individuum,

tak právo pro spolenost.

Kniha L. Bourgeoisova podávala netoliko prostedek,

jak etiku vtliti do rámce po~sitivních vd, nýbrž byla taktéž první

výpovdí, ba vzorem, mravouky ryze svtské; a v té píin nabyln

znané dležitosti. Na rozliných stranách se odtud usiluje o vy

tvoení morálky na základech ist lidských a písn vdeckých,

která by nicmén nezstala svou vznešeností a praktickou úinností

za systémy, .které se opírají bu o náboženství nebo o njakou víru

filosofickou (jakou byla na p. Kantova dvra v kategorický

imperativ praktického rozumu).

Za tímto cílem šli — by i rznými smry — D u p r a t, L é v y-

Bruhl, Blot, Lalande, Albert Bayet a j.

D u p r a t^ staví mravouku na rozpínavosti života, jakožt

pirozeném principu družnosti.

Aniž by sociologii s etikou zrovna ztotožtioval — jak i
Eugne de Roberty — Belot^ hlásá, že hlavním pedmtem
lidského chtní jest pokrok sociálního života; proež hledá základy

positivní etiky v existenních podmínkách spolenosti. Rozdíl mezi

etikou a sociologií po jeho zdání záleží v idei dokonalé spolenosti

I

1 Duprat, La morale . . . , 1901.

8 Blot, Études de morale positive, 1907.

mm
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neboli jednoty subjekt, kteí se vespolek navzájem domýšlejí: tu

myšlenku etika nadazuje sociologickému poznání spolenosti sku-

tené.

Velmi rozšíeno jest dnes uení (a v úprav více mén po-

zmnné), které mravnost spatuje v povinnosti podrobiti se [xj-

žadavkm spolenosti.

Radikálnjší zpsob, jak pizpsobiti etiku podmínkám posi-

tivní vdy, záleží v tom, že se písn odlišují živel normativní a spe-

kulativní, které se v našich mravouných soustavách obyejn mísí.

Není védy, aby byla sama sebou normativní ; ta vlastnost náleží

jen umním, stavným na vdách — vdy jsou výhradn zkoumavé

a vysvtlující. Postupuje tímto smrem, Lévy-BruhFve vd
o mravech rozeznává skutenou vdu, kterouž jest, po jeho mínní,

vlastn sociologie — a vlastní, ist technickou etiku, která sociolo-

gických dat upotebuje.

Ve shod se základy, položenými L é v y-B r u h 1 e m, Albert
B a y e t^ v essai o rozumové etice povzbuzuje ku používání socio-

tlogických pouení pi lidské životospráv.

A. L a 1 a n d e o v i^ se jeví svrchovaným kriteriem vdy shoda

duch. Proto se domnívá, že na dosažení vdecké etiky postaí

trvale odstraniti náboženské víry a metafysické spekulace, ježto jest

ivzhledem k nim nemožno dojíti shody, a pak uriti všeobecn platné

povinnosti. Jest to podle všeho návrat k Sokratov uení o eti-

cké pravd v xá [láXiaxcc óixoXoyo'j\izvcx,.

Akoli v myšlence, aby se s etikou zacházelo jako se .skutenou

vdou, srovnávají se etní myslitelé, pece se velmi rozcházejí v od-

ihadu, jakou mrou jest se této vd podobati ostatním vdám.
;U mnohých spisovatel jest myšlenka etické vdy myšlenkou sui

2^ e n e r i s, která mezi vcmi mravními a hmotnými ponechává hlu-

boké rozdíly.

Nedávno (1908) byla na pání pátel filosofie znovu otištna

Renouvierova: Science de la Morale (1869), po

jejímž smyslu jsou matematické pojmy a mravní zákony rozumo-
\-ými formami na sob nezávislými a stejn potebnými : jedny co

oravidlo pro užívání smysl, druhé jakožto norma pro praksi. Tato
-tiká, kterou jest možno nazývati neokriticistní, shrnuje se do per-

' Lévy-Bruhl, La morale et la science des moeurs, 1903.

2 Albert Bayet, La morale scientifique, 1907.

3 André Lalande, Précis raisonné dc morale pratique, 1907.

h.
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sonalismu. Piznává solidarit štdrý vliv — pokládá ji však za

podmínku osobnosti a za výplod svobodné vle.

Alfred Fouillée,^ upotebuje svého principu idei-sil pi

pojmu sebevdomí, kterýžto pojem po jeho mínní obsahuje též
^

zetel k jiným a ke všemu, vyvozuje z nho pesvdivý mravní

ideál, jejž staví vi libovolnému a despotickému Kantovu Im-

perativu. — Guyau oznauje úelem mravnosti zachovám a roz-

množení života. O samotné mravnosti pak soudí jak o pouhé udá-

losti, bez jakékoliv nucené povinnosti i sankce. — Brochard
se zekl kantismu, aby se uchýlil na hellénské stanovisko etiky bla-

ženostní.

D a r 1 u nepipouští, že by se mohla etika ryze sociologická sho-

dovati s pojmem mravnosti. Jsou pípady, kdy mravnost lovku
velí, aby porušil solidaritu, která jej spojuje s jeho skupinou. Spra-

vedlnost, práva jnravního svdomí ovládají i existenní podmínky

spolenosti.

Bouglé, Jacob a mnozí jiní, více zaujati odstranním

veškerého metafysického rozjímání, — nicmén považují ist socio-

logické tlumoení mravnosti rovnž za nedostatené.

Bouglé^ jistí, že jest opravovati dsledky skutkové solida-

rity podle požadavk svdomí, jakožto pvodní moci, jejímž zakro-

ováním se liší vývoj spoleností od vývoje pírodního.

J a c o b^ myslí, že svérázné ctnosti kulturních národ nelze

úpln vysvtliti podmínkami života spoleenského, ale že asi exi-

stuje individuální mravovda, která se zakládá na citu lidské d-
stojnosti; a ten cit jest zvláštní prvek, jenž si sám staí.

A. Landrymu* mravní poteba, trvale provázející lidskou

povahu, v podstat usiluje o samosprávu pro já. Jest tedy potelxju

oné nejvyšší vlohy, kterou jmenujeme rozumem. Mravnost — to

sám rozum, praktický rozum. Naše já, po své pirozenosti, vyhle-

dává ovšem radost a vyhýbá se bolesti. I jest píkazem rozumové

mravovdy, pátrati po radostech podle jejich ceny — a po radost-

nosti bližních, dsledkem toho, nemén nežli po své.

Frédéric Rauh' míní, že lovku se vtírá dvra v ideál

v cit povinnosti, tak neodbytn jako víra ve pírodní zákony. Uznat

^ Fouillée, Morale des idées-forces, 1908.

2 Bouglé, Le Solidarisme, 1907.

8 Jacob, Devoirs, 1908.

* Adolphe Landry, Principes de morale rationnelle, 1906.

^ Rauh, L'expérience morale, 1903.
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uto znamená podrobiti se oné. lovk není jenom bytostí, která zji-

Unjc, ale také tvorem, který ví. Tož cítní povinnosti jest vý-

iianou, nutnou podmínkou mravnosti'; a vzhledem k tomu jest

Hjtebí, aby se trvalo na uení Kantov. Ale místo vyvozování

nravouky z abstraktního principu závazku o to bží, aby zásady,

<teré urují povinnostní city, a které ídí, anebo by mly ídit,

lase jednání — vybavovány byly ze samé innosti, z mravní zkuše-

insti, aby byly vyvádny na svtlo vdomí, a aby byly stále pesnji

1 jasnji chápány. Etika se ustavin tvoí pemítáním jemnjších

sihností o jednání a o život.

Posléze jest ,se zmíniti o etných myslitelích, kteí trvají na

om, že dkazy o právu etiky jsou spiaty s dkazy o právu meta-

"vsiky. Tak iní : Georges Lyon, Chajbot, Georges Le-

tvre, Emile Thouverez, Albert Leclre a j iní.

Ješt jiní zase, oddlujíce povinnosti od základu, na nmž jest

tiávislá jejich praktická psobivost, popírají, že by istá etika

'^7 praksi sama dostaila — i kdyby bylo pravdou, že sama o sob
|>bsahuje pro každého tytéž pedpisy. Žádají, aby mravouka, vstu-

ouje-li z teorie do skutenosti, sf)oléhala na njaký princip, který

ha lidskou duši zcela jist psobí — a ten princip nalézají jenom

f náboženské víe. Po jejich rozumu tedy mravouka pedpokládá

láboženstvi.^

(Pokraováni.)

1 Viz: Paul Bureau, La Crise morale des temps nouveaux, 1907.
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Marie nebo Antonie Pospíšilová - Angelinou

Musy Boleslava Jablonského?
Napsal Dr. Jos. Pešek.

Ve lánku » Marie Pospíšilová — Angelina Musy Boleslava Ja-

blonského«, jejž pinesla »Ceská Revue« roku loského/ dotkl

jsem se otázky, jež byla petásána zvlášt v rodin Pospíšilov,

která z oibou dcer J. H. Pospíšila byla »rží« pvce milosti, jež

pro nevykvetla . . .

Není pochyby, že »rží« tou byla Marie. Jablonský sám vý-

slovn mluví o Marii v dopisech svých i ve svých verších, kde ,harfy

tonem' zní mu jméno: »Angelína-Marie !«

Jablonský jx)znal ob dívky^ u bratra jejich Jaroslava Pospíšila

který vedl pražskou impressí, jež náležela ped tím Veronice Sollové.

Tenkráte vedl Jablonský korrekci almanachu »Vesny«, jež vychá-|

zela u Pospíšila. I docházel v té píin astji do bytu tohoto.!

Zde seznámil se také s obma dívkami. Marie pak ovládla srdCc!

Jablonského docela. Než souzeni si nebyli. Jablonský vrátil se na|

Strahov, odkud hledal marn tu hvzdu, jež mu zapadla ...
]

Jaroslav Pospíšil cítil s Jablonským, který po njakou dojji

našel v nm i dvrníka svého bolu. Než velým citem lnula k mla

dému premonstrátu i Mariina sestra Antonie, dívka vysoce nadaná

Antonie byla Jablonskému tšitelkou. Snad také prošly rukám;

jejíma lísteky psané drobounkým písmem, plné touhy a nhy
v nichž tišil Jablonský rozrušenou duši svou ...

Je zajímavo, že lísteky ty opsala si vlastnorun Antonie ító

na památku a to, jak z písma patrno, na kvap. Ale pekvapí, že ^i

» eská Revue, 1910, str. 234, 287 ; též jako separát.

* Dcer bylo více. Ty však zemely ješt v útlém vku. Devatenácti

létá Aloisie po nkolikanedlním štstí manželském zemela v Polsfc

(t 17/1. 1833). - Jar. Pospíšil: Vzpomínky z Halie. Vesna I., 1837, str. 242

— Pešek J.: Rodina nakladatele Jana Hostivíta Pospíšila. eský Svt, VI,

seš. 14.
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k setkáváme s híkou slovní tony — Tony, podobn jako v ruko-

siié sbírece drobných verš Jablonského »Knžek«, a to nkolikráte.

a p.

:

»0 mé dítko, sladké rob!
rci, to vše když chci init,

budou mi pak, stále, vrn
Tony — sladké tony — znít? —

«

»Tony« ozývá se i v krakovácích »Bílé listky«. Básník dkuje

ebi, že propjilo mu k hudb samo sebe:

»Neb když v tvém blankytu

duha se zachvje,

ty nejsladší písn
»Tony« srdce pje.c

Kdyby básníkovy zraky byly ,písmenkami', utvoily by ze všeho

nihy

:

»Kdyby moje hledy

písmenkami byly,

ze všeho co kolem

knih by utvoily.

I

Ve všech by jen ale

1 jedno slovo stálo, —
tak že by se svtu
vše jen hudbou zdálo.

«

|- Básník táže se dívky, pro se ho (bojí, vždy jest jen pouhá

lyšlenka

:

I>0 pro se mne bojíš,

jsemf myšlenka pouhá,

a jestli že mluvím,

není e má dlouhá.

Znám pak jen dv slova,

první jesti — nebe,

druhé pak rým jeho, —
sladké slovo — Tebe.*

V dopise Jablonského (bez data, snad z r. 1837. neb zaátku

838) k Jar. Pospíšilovi,^ respektive k seste jeho Marii, teme:
Pomysli tam, kdykoliv nuzný, otrhaný žebrák, za almužnu dkující,

žnou ruku Tob políbí, — tento muž jest šastnjší nežli onen,

mž bílým kmentem piodn u plného stolu v nádherné hodovn na

t—v sedí, a veselým hovorem bratry své baví, — an zatím srdce

,iho slova opakuje:

* Viz uvedený i. v eské Revui, 1910, str. 239, sep. str. 7. Básnika
le uvedená poprvé otištna jest ve Vlastimilu, 1840 (II.), sv. 3.; str. 228 a d.;

Dcházel by tedy nejspíše dopis ten až z konce r. 1840.
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»Kde dlíš, o dítko milené ? —
Mé oko slzu roní? —
Pro pláeš, posle duše mé?
— Já? — ach já pláu pro Nile

A nyní si všimnme krakovácka

:

Nkdy mne vídáváš

dosti hluivého,

ptej se však potichu

»je to živel jeho?*

Když pak stín lehýnký

prsa ti ovane,

a ty ekneš: >jiný

svt mu v srdci tane!<

Pak verše tyto jsou ohlasem ádk pedcházejících, jak na

upozorníme ješt.

* *

Položme si nyní otázku

:

Což nebyla snad pedce Angelinou Antonie Pospíšilová?^ Satr

se prý k tomu hlásila. Možnost vylouena není.

Srovnáme-li ony »lístky« s básnikami Jablonského, jež u sel

chovala Antonie Pospíšilová (provdaná Dušánková), shledáme n^

obyejnou podobnost mezi nimi. Tyto drobné verše Jablonském

mají jen nepatrnou cenu básnickou, ale jsou výmluvným svdectví

r

Lyra jeho jest o strunách: láska, víra . . . Autor moralisuje, zakr\S

hlubší cit. Na p.

:

»Víš kam svtlo v bolu tžkém
zbožná ruka stavivá?

k rakvi! — u níž láska vrná
pi modlitb si zívá.

Slzívá, neb když poslední —
má již srdce: >S Bohem!* dát,

ó nechtjtež dítky dobré

se na jeho bolest ptát!

Ó nechtjtež, nebo spíše

mramor vám snad odpoví,

nežli srdce když se louí
bolest svou vám vysloví.*

í Narodila se r. 1818 a dne 29. kvtna 1842 vstoupila v satek s a

solventem práv Jos. Dušánkem. Zemela 6. ervna 1900, manžel její 24. (

vna 1893.
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Anebo v »Kížku«

:

>A nuž, s Bohem!

e se chvje, —
dále mluvit tžko mi!

Dítko! Tony! — Duše má! —

Mj se dobe! — Mj se dobe! —
S Bohem bu! —

V tchto verších i v onch lístcích najdeme jisté ohlasy toho,

) vypl Jablonský v »Písních milosti*. Ale co mýlí, že zas a zase

Dakuje se »T o n y* a pak datum, jež je nadepsáno nad rukopisnými

?rši Jablonského — a to rok — 1851. S jakou událostí ze života

iblonského možno datum toto spojiti? Mluví zde o louení a o od-

lodu do ciziny, mezi lidi neznámé.

; A pece již od r. 1847 j^ v Polsku. Ci jsou to snad verše pvodu
aršího, k nimž byl pozdji rukou Jablonského — pipojen rok?

lad znaí datum to dobu, kdy byly verše opsány a Antonii doru-

ný?! Nic bližšího nevíme a dnes již lze jen íci: snad. Roku 1851

|'l Jablonský v Praze . . .

Dále bží o to, komu byly psány ony lístky, o nichž jsme se

:iínili již nahoe, Marii nebo Antonii? Kdyby byly psány Antonii,

jo by si je opisovala, vždy by mla originál. Podle toho by pece

; resátkou byla Marie. Ale zase nás mate ona slovní híka. — A tu

1 kolik tchto drobností uvedlo nás do rozpak, kdo jest Angelinou

!usy Jablonského.

Nás zajíímají zde hlavn lístky, na nichž pvec milosti roz-

louval s tou, jež byla jeho srdcem. Známe je z opisu Antonie Dušán-

Ivé, po níž je chová mezi jinými památkami si. M. Pospíšilová,

(sra Jaroslava Pospíšila.

Chceme s nimi naši veejnost seznámiti. Podáváme je ve vrném
cisu. Paní Dušánková opisovala je do malého notisku, a soud podle

Tíopisu, kvapem; zaujímají celkem dvacet stráneek. Ctme tam:

»Vše, co jsem až po dnešní den zvdl o srdcích jiných jen bu
f mým odporem mi bylo k srdci tvému anjelskému, aneb pouhým
Sím a slabým odleskem záe duše tvé. — Mn dalo nebe anjela

sázce v tob — ke mn pravilo nebe: »tvá láska zde na zemi

n si jen zníti, ona jen svatými tony být musí — jen tak se staneš

hlen slyšet u vnosti ty Tony budoucí.

«

A já, vyžší pomoci milosti nebeskou zstal vrný tomu píkazu.
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Co dobrého v srdci mém, co jasného na duši mé — to k zásk

mi piteno býti mže ; — to Ji^ se stalo, to Ní jsem nabyl, za to anj

svému podkovati musím, který mn nebem svatým za stežíte

za tšitele byl dán. —
*

A jak mnohý lístek jsem políbil pi zpomínce té velé: že dotJ<

se jej ruka její drahá, ze utkví na nm oko její snivé, že ova

jej dech její sladký

(ah, a ne tak až blízko k srdci pistupujte mi zpomínky žhav(

a že teba i . . . kvapem uschová jej na anjelských svých prsou.

A byla by to veliká kniha, kdyby k sob, jeden k druhéi

mli ( !) se složiti, ty lístky malé.

Jestli kdy odjela — psával jsem denn více, mén, vždy

než den se ukonil nco. Jednou ka 4 nedle v Praze byla, ah, a

povstalo pemnoho lístk ! a eho dkazem bylo to všechno de

niké, kvapné písmo? o em svditi jí mly všecky ty malinké pís:

co dokázati chtly jí ty bludné tpítící se myšlénky a bajky? o

pouiti ji mly ty ozvny bu toho, co sám jsem v duchu svém p

coval, neb co píbuzného jsem. tu onde v knihách etl? ah, eho (

kazem ji to vše 'mlo být? — ah toho, že neustann — ;

neustann na ní jen myslím, toho, ze celá duše má, celá my
má, celé srdce mé, celý život mj byl jen u ní, že O 1

a jen Ona mn je celým životem!
Ah, v tomto citu, který lovka ka jiným tvorem uiní I

nco pepodívného, nco nevyzpytatelného nco tak hlubokého,

jen vnost postaí, citu tomu dáti slov. —
*

A tak ucházíte dnové vy dnové poslední, a každou hodinou

více srdce strachuje a chvje bolestnji, Ah, což tedy mn to ne

býti páno, nemá, s Ní jen jedenkráte ješt mluviti ! Arci, bez po
J<ráte ekla Anna,^ že mn knihy pošle, až by nkdy k ni pišla

a to že mi známkou bude, že bych mohl pijíti i já .. a as hod

s nimi hovoit, však již tomu bude pl druhého roku, co mnl

slibuje — a splnit to nechce, a snad také nesmí ! As ped týdnen;

opt o tom zmínila, však . . ekám nadarmo, marn, a snad se nií

nedokám. A co nejukrutnjšího pi tom že nesmím ji o to prcsj

Denn si myslím, snad dnes, snad dnes, však zalkám vždy ':

1 Místo: Jí.

2 Anna, nejstarší dcera J. H. Pospíšila, provdaná za Jana Vávru-Lfi

nického.

JI
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klam;" /\ jínae ? kde, o kde bych mohl s Ní mluvit? k Ní jíti ne-

loliu, nesmím! U Miny/ by bych tam teba schváln dost asto

il — nenalezl \bych ji také, a když bych i nkdy tak šastný byl,

1 vím, vím, že by se ten anjel bál, se jen na mne jxDdívat a slovem

nmu tam promluvil, je irou nemožností, v dom u rodi" dosti

isto je, však i tam ji hledati nesmím, a i tam bych bych s Ní mluviti

'?mohl, a tak mi nezbývá než plá a jen ta nadje, nkdy ješt,

iflnou — dvakrát — snad ji uvidt, v kostele, neb na ulici ji

)tkati. —
A až pijde ten den poslední, tu ovšem pijdu, jako druzí,

ruce jim podám a eknu: s Bohem! však jakou bolesti mi bude to

ivo — žádný nezvíte ....

Byly jste dosti asto útrpné, ah, což by jste nemohly jen jednou

št být !

I'

A pi všem, kdo ví, zdali tím vtši bolesti by mi nebylo, kdy-

Tch hned mohl s ní u A.^ mluviti, a pede promluvit k ní nemohl?

hžnk že se to dít svaté již té myšlenky hrozí, se mnou jen pro-

Í'.uvit, však nemusela hy se bát, tžko se v slzách mluví, a já jen

ch žádal Ji ruku moci políbyt (sic!) — naposled! a tiše odejit.

1 Asi Vilemína, dcera Karla Šádka, odborného spisovatele a uitele

\ vni školy v Hradci Králové, který tiskl svj »nmecký pravopis*, >vše-

r3cný zempis*, »pírodozkum« a »hybomrství ili mechaniku* u J. H^

I spíšila. — K hotovému památníkovému obrázku: dívce sypou dva amorett

li d na cestu, kde napsáno drobounce »Dankbarkeit«, napsala Marii památ-

r ové díví veršování: »Bild der Unschuld ist dic Rose;

Sei ihr gleich, sei gut.

Tugend nur gibt wahre Freude,

Und im Ungluck Muth« a na .stran druhé:

>Wie entzuckend

Und síiss ist es, in einer schonen Seele

Verherrlicht uns zu fiihlen, es zu wissen

Dass unsere Freude fremde Wagen ráthet

Dass unsere Angst im fremden Bušen zittert,

Dass unsere Beiden fremde Augen wassern.*

Jinou pítelkyní dcer Pospíšilových byla Ida, dcera prof. Jos, Chmely,
krá do jich památníku napsala (nedatovaný) lístek, kde teme pode dvma
porozvitými ržemi s poupátky tyto verše:

»Wenn des Schicksals Stiirme Dich umtosen —
Muth! sie reichen in's heire Land,

Wo des ew'gen Fríihlings lichte Rosen
Bluh'n um schoner Lebensquelle Rand.«

- Manželé Pospíšilovi astji navštvovali svj tiskaský závod v Praze.

A ak teba rozumti slovm Jablonského.
^ Nejspíše u Anny Vávrové, sestry Marie a Antonie Pospíšilových.
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2e jsem ji te posledn nkolikrát pozdravil ^šátkem, až iboj

se myšlenky, jest-li mi to odpustí, nebo pak zakázala mi to, a i

inil jsem to také již, však nyní, když jen nkolikráte ješt ji spát

mn páno bude, a když v té hrozné tísni srdce mého jinak nemol

nesmím k Ní promluvit, snad že to uváží a pomyslí — »již bez to

mne dlouho trápit nebudeš, dlej tedy co chceš«. Aneb, soudila

outrpnji snad? aneb docela snad, o ty srdce se chvješ?, ráda

to nkdy vydlá? ah! kdo — kdo mi to poví! alespo tím ule

nalézám — když boln takto myslím.

Už snad mnohé starosti má, kterak se pesídlením velké obt

jsou spojeny to dítko outlé, má a musí vše s,kládati a rovnati a

tak mnohé vci spomínati, o pomozte ji sestry pítelkyn vy všec

pomozte ji, nebo uvidíte, že tak mnohé starosti má, a že pi vš(

si asto zapláe. — Až však náhle — pi skládání všelikých kr

a papíru, i na nco pijde, co až posud — (zachovala-li to!)
j

skrývati musela, o ty ubohé dítko mé! Tu státi zamyšleno zstat

— a nebudeš vdti, co s tím ? Ach možná že teprv te pravou ob

pocítíš, což až posud ti bylo píinou pláe mnohého — snad

zvoláš: diky neby! již vysvobozena budu nyní [ze?] všeho? vš

jen te, a mi nkdo radí : co, a kam s tím? ....

O pak (bych sob pál neviditeln u tebe moci stát a takto

zaprositi : »odpus! má jediná duše! odpus! že jsem hešil pr

tob tak asto, a tak mnohým ! Alespo nyní odpus ! a chceš-li pe

památku své bolesti, již píinou já bídný jsem se stal — seh

vzít, ó pak neber nco jen, ale vezmi všecko, — snad ti pede nj

bude možno te i pozdji, nkde ten nejposlednjší ten ne jtmav
koutek v bytu tvém vyhledat a tam ty smutné upomínky své bole

uložit«. Tak bych k ní promluvil a jest-li by se mi oko pi tom [ok

zatmlo, ruce bych sepial a zvolaF tím vroucnji tím prosebn

Vezmi to vše na památku knihy lístky . . na památku jako od ur

rajícího, tob odkázané svcené, neprosím abys snad v tch knih?

v tch lístkách nkdy tla, a na mne ubohého si zpomla —
za to t prosím: nepovažuj to nikdy za ten nejchatrnjší dar js

tob od lidi podán kdys byl. Nebo než já ti tím dal duši svou, sn:

své, mysl svou, já všecky poklady jaké mne ubohému zde nebe d'

obtoval jsem tob! Ty lístky jsou vzdechy srdce mého vlastní:

jsou plody duše mé vlastní, jsou ovocem ducha mého — a v m;l

knihách spatíš, jakou íši sám obývám. Ze žádal jsem abys poznj?

a nkdy ah nkdy! v té íši mne navštívila.

1 Pepsáno: prosil . .

.

j
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A nyní s Bohem.

Zde se tese mi v ruce ješt lístku nkolik, lístku posledních,

však možno mi dvovati se, že odpustíš, pakli zaprosím, abys

i tyto pijala? tak ibych mluvil, tak prosil, a plakal, a co ona by

ekla mi, co by uinila? ah to nevím a nedovím se snad nikdy, jakož

mi není možno zvdti, co skuten uiní.

A kdyby mi bylo i možno se sní sejit, co bych kní promluvit

mohl, sklesl bych k nohoum jejich [jejím] a zvolal jen: odpust

odpust ím jsem Ti ublížil! a zvdla by, co tím .slabým slovem

bych chtl vyslovit? tím bych íci chtl, odpust svtice má, že lid-

ským srdcem jsem T miloval, odpust že jsem ti to hrozné tajemství

svého života váše totiž tu mou vnou byl zjevil. Odpus, že jsem

tebe ze všech sociálních pomr vylouil v duchu svém a z tebe

jsem dítko si tvoil, jen dítko, které co anjel nevinný, všech

vazeb (?) prosto, jen nebi náleží, odpust, že touha má podobala se

plamenu, který [s] nebe dol chtl [bych] ztrhnoutí, a tu s anjelem

mluviti tšiti se, bojovati a se modliti.

«

To vše, co opsala paní Dušánková/ Z ukázek Jablonského básní

pozorujeme nejednu narážku na stav srdce básníkova. Sám lístky

i tyto nazývá velice pkn ,vzdechy svého srdce'. Jinde skuten také

mkní ,o drobnikém', ,kvapném' (ale jinak je úhledné!) písmu,

a o .malinkých písních', .bludných to tpytících se myšlenkách'.

Ale nabyli jsme pesvdení z toho, že Angelinou byla Antonie?

Otázka tato jest pesn zodpovdna! Jablonský mluví zcela urit
o Marii. A což nemohl býti jat opravdovým pátelstvím k Antonii,

[a což nemohla Antonie sama Jablonského milovat? Což nemohl,

aby zniil veškeré stopy hlubokého svého citu, zakrýti jméno

íMariino jménem sestry její Antonie? A nebyla tím tato uvedena

isama v omyl? Antonie byla o ti roky starší než Marie, uila se

?u J. Prokše he na piano. Pobyla delší dobu v Praze v expedici otcov.

[Píprava k odjezdu byla zdlouhavjší, jak teme v lístcích, — ne, a

nemžeme si mysliti, že by po Marii náleželo srdce Jablonského

Antonii . . .

1 Z dcer Pospíšilových byla nejbystejší, výborná pianistka. asto hrá-

vala veejn v Hradci Králové v »besed«. K pozdjšímu vydání (pátému a

lásl.) krom Jiných paniek' upravila M. D. Rettigové »Kuchaku«. — Žen-

ké Listy, XIII. (1885), str. 98 a n. - Literaturu o Jablonském staršího data

ivádí AI. Mattuška v Život Bol. Jablonského. V Praze 1885, str. 146 a n. --

ar. Vlek: Nkolik kapitolek z djin naší poesie. V Praze 1898, str. 89. —
^. Novák v Laichterov literatue XIX. stol. III. 1., str. 3660 n.

NAŠE DOBA. R. XIX., . 3., 1911. 20. prosince. 13
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A co více ! Jablonský vidl v stízlivé, praktické upravovatelce ,Ku-

chaky' Rettigové svou hvzdu nepíznivou . . . Panovala ,u ní více

filosofie . .
.' Horlil na ni, když mu vyítala, že dobe vyhlíží po

svém návratu do kláštera a rozluce s Marií. Roztouženého Jablon-

ského mrzela i slova Toniina, že láska je ,nesmírná slabost —
pošetilost' . . . Aby lovk tomu prý vil, ,jesti k tomu trochu

psychologie, trochu morálky a trochu estetiky a ješt trochu vlastní

zkušenosti potebí . .
.'

Jablonský po všem tom byl Antonii j e n pítelem. Miloval ji

jen jako sestru své Angeliny — Marie . . .

Mnoho bolesti, roztoužení vane z dopis ,pvce milosti', z list

.Mariana', jež adressoval tbratru Mariinu Jaroslavu Pospíšilovi.

Zachovaly ,se v pozstalosti po JUDru Jar. Pospíšilovi a dostalo

se mn jich prostednictvím sestry tohoto, sleny Marie Pospíšilové.

List tchto jest celkem devt a jeden úryvek ; nikde dosud nebyly

uveejnny. Podáváme je v poadu chronologickém.

(Pokraováni.)

I

Ji



Slovenská církev evangelická.
Napsal Stanislav Klíma.

(Dokonení.)

T senioráte békešském jsou 3, slovenskomadarské církve

V s 30.000 Slováky. Nejvtší z nich jest Sarvaš s 18.000 a Slov.

lomlóš s 9000 Slováky. V Sarvaši byl roku 1907 z úadu sesazen

ará Hrdlika a uitel Styk z toho dvodu, že zápis církevních

:hzí vedli slovensky, že faráovy dti slovensky mluví a uitel

tyk ve své knihovn má také eské a slovenské knihy. Pro tyto své

l.oiny musili aplatiti pozdji pokutu 500 K a 300 K a byli pijati

pt na milost.

V Pešti jest slovenská církev evangelická v VIII. okrese

Rákócziho tíd íslo 27 (díve Kerepešská cesta), kde má svj
izsáhlý Lutherv dm, v jehož nádvoí jest chrám a v zadním kídle

rkevní škola. Tato církev založena byla Kollárem, vystoupením

ovenských len z tamjší církve nmeckomadarskoslovenské. Má
-i 4000 len.
V pešanském senioráte jsou v okolí Pešti etné slovenské

iady evangelické. Mají 15 sbor slovenskomaarských s 13.500

ováky. Evang. církev v Maglód projevila tu nedávno své sloven-

é smýšlení tím, že na církevním konvente usnesla se jednohlasn,

)y ve škole náboženství se uilo slovensky. Ale usnesení to senio-

Iní konvent prost zrušil.

V anádském senioráte jest ist slovenská církev Nadlak

7000 dušemi a 4 slovenskomaarské sbory, úhrnem se 16.000

ováky.

K tomuto distriktu báskému náleží také chorvatskosla-
3nský seniorát, který však pracuje o svém osamostatnní a od-

Jení od Uher. Jsou tam 2 církve ist slovenské se 9.600 Slo-

vky. Msto Stará Pazová ve Sirmu má 5000 Slovák. Jsou to

íasedé Slovák v Báce (Petrovec a j.). Celkem jsme tedy napo-

t H v báském distriktu 215.000 Slovák.
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3- Distrikt potisský.

Tento distrikt má 83,-189 Slovák v 68 církvích ist slov

iSkých a 43.341 Slovák ve 29 církvích slovenskomaarských. Cíl

me-li z nich jen ^/;, za Slováky a pipoteme- li i díl sbor nmeck

slovenských a trojjazyných, napoteme tu Slovák 113.880.

Dle seniorát jsou takto rozdleni:

V senioráte oravském jest všech 6 církví ist slovenský

se 7000 Slováky.

V senioráte liptovském jest 15 církví ist slovenskýc

jediná církev Sv. Ján, kde bydlí tém samí »zemani«, jest slov

skomadarská. Úhrnem 35.000 Slovák. Nejvtší církví jest tu S

Mikuláš-Vrbica se 6000 duší. Sv. Mikuláš jest bývalým psobišti

Jiího Tranovského, pohbeného v dnešním katolickém chrám, ski

datele kancionálu »Cithara sanctorum*, ze kterého Slováci dodr

zpívají. Zde psobil také Michal Miloslav Hodža a dnes psc
tu zdárn Jur Jánoška, redaktor »Církevních list« a »Evang. k

zatele«. Jeho piinním založen byl tu také slovenský evang. sire

inec. Nákladem spolku »Tranoscius« vychází lidový trnáctidenn

»Evanjelický posol zpod Tatier«. V Mikuláši a ve Vavrišov js-

také baptisti (asi 180 duší). Mají spojení s Brnem (s kazateli

apkem). V Liptov jsou také Smreany smutn proslulé. Pa\

Cobrda, tamní fará, projevil na školní zkoušce v Palúdzce 19. erv

1904 nesouhlas s návrhem ministra Berzeviczyho na vyuování m
arin ve školách nemaarských. Soud v Ružomberku odsoudil

za to na základ výpovdí dvou žid k vzení na 3 msíce a k pokii

200 K. Církevní vrchnost ho pak sesadila s úadu faráského.

V senioráti gemerském jest 20 církví ist slovenský

(mezi nimi Kobeljarovo, irodišt Šafaíkovo) a 13 církví slovensk

maarských. Zde jsou slovenští evangelíci pímými ipotcwnky c

ských Husit a vysthovalc eskobratrských a pece se úprkem m
arisují, zvlášt ve mstech: Revúci, kde díve bývalo jediné si

vensiké evang. gymnasium a uitelský ústav a v Jelšav.

V senioráte m a lo ho n t s k é m, který také je ve stolici g

merské a zabírá celou dolinu rimavskou, jest 9 církví ist slov

ských, Klenovec se 4300 a Tisovec se 2500 evang. a 4 církve si

venskomadarské. Také v Tisovci jest imalý sbor baptist asi 70 du

Zde maarisace pokrauje. V schematismu z r. 1838, který sesta-

Jan Kollár, tehdy kazatel v Pešti, zapsána jest na p. Rimavs:

Sobota jako církev slovensko-maarsko-nmecká a dnes jest již i;

maarská. Oba tyto senioráty gemerské mají 42.000 Slovák.

il
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V senioráte šesti král. svob. m*t jsou 2 cirikve ist
^lovenské: Bardiov a Plavnica v Saryši, a 3, slovenskomaarské

:

Košice, Prešov a Sabinov.

Vedle tchto cirkví jest v Saryši v senioráte šáryšském
10 cirkví slovenských a 3 slovenskomadarské. Celkem ítáme v Sa-

ryši 13.000 evang. Slovák. Jsou to nejipvrobudilejší obce šáryšské,

yétšinou v giraltovském okresu.

Ve Spiši v senioráte ipodtatranském jsou evangelíci vt-

^iiiou Nmci. Jen 3 abory jsou tu ist slovenské: Batizovce, Švá-

lx)vce a Slov. Ves se 4500 Slováky.

V senioráte h e a 1 j a n s k é m (nazvaném dle pohoí Hedalja

v stolici abaujské) jest i církev slovenská (Rankovce), i církev

-lovensko-madarsiká (Kamenica) se 2000 Slováky.

H V senioráte p o t i s s k é m (ve stolici Zemplínské a Sabolské)

jjjsou 2 církve slovenské (Kladzany a Sóla u Vranova) a 4 církve

slovensko-anaarské (Merník a Pozdišovce v Zemiplín, Nový Kle-

iiovec v Beregu a Nyiregyháza v Saboli). V Nyiregyháze jest

15.000 evang. Slovák, pi sítání za Slováky pihlásilo se jich však

.jwuze 1000. V celém tomto senioráte ,na,poteme asi 6000 Slovák

,(v Zemplín 4600, v Saboli 1000, v Beregu 400).

I

4. Distrikt sadunajský.

Tento distrikt má jen 3 slovensko-eiaarské sbory ve stolici

Vespriímské se 3000 Slováky. Nejvtší z nich je ern.
Bylo zde více evangelických Slovák, ale ipodlehli usilovné ma-

arisaci. Tak na p. v Orosláni.

V Jazd fará zavedl písn maarské a v hnvu, že lid nepestal

I zpívati v rodném jazyku, ipožehnání omezil vždy j^n na ty úastníky,

kteí zpívali maarsky : »Zehnám všem tm, kteí zpívali maarsky,

•ale ti co zpívali slovensky, a jdou k ertu«. (Scotus Viator : Národ-

nostní otázka v Uhrách str. 85.)

III. Slovenští evangelíci reformovaní (K a 1 v í n i).

Vedle veliké slovenské evangelické církve aug. vyznání (lu-

terské) jest v Uhrách dle posledního sítání ješt 11.3,06 Slovák,

kteí jsou reformovaní ili, jak Slováci íkají, Kalvíni. Jest to jen

malá ást (0-5%) všech Slovák.

Šafaík ítal ve svém Slovanském národoipise roku 1842 22 slo-

1 1

venských kalvínských církví. Z tchto církví však dv klesly na pouhé

filiálky a sice: Terhovišt (Zemplín) je filiálka Bánovc a Jenašovce
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(Ung) je filiálka Luek. Ostatních 20 rozdluje se dle stolic takto

Ve stolici ungské jest 7 církví: Vyšné Reviše, Lúka, Bežovce

Jenkovce, Pinkovce, Stetává a Pálin. V zemplínské stolic

jest 5 církví : Seovce, Hlardišt, Tušíce, Bánovce a Lastomír. V(

stolici abaujskéjestS církví : Durkov, Svinica, Garbovce-Bohda

novce, 2daná, Bystar, Caa, Siná a Valkovce. Z tchto abaujskýcl

církví Durkov a Siná jsou dnes úpln ipomaarštny, Siná leží toti:

na národnostním rozhraní slovensko-maarském, ukov pak ne

daleko madarskoreformované obce Bídovc uvnit oblasti slovenské

Svinica, Garbovce-Bohdanovce, Zdaná, Bystar a Caa jsou porna

arštny jen na polovic. Jediné Valkovce jsou dosud ist slovenské

V Zemplínské stolici se siln madarisuje Hardišt, v ungské stolic

Pinkovce, ob na národnostním rozhraní.

Tak zstává dnes jen 11 slovenských kalvínských církví vrnc

svému národu. Nejvíce slovenských Kalvín jest ve stolici ungské
totiž 5262 ili 12% všech tamních Slovák a sice v okresu Ka,pu

šanskem, sobraneckém a ungvárském. V Zemplínské stolici jes

3082 slov. Kalvín, t. j. 3% všech Slovák tamních v okresu seov

ském, michaloveckém a šatoraljajhelském. Konen v abaujsk

stolici i s Košicemi jest 993 slov. Kalvín ili 2-6% tamních Slo

vak.

Hlavní píinou maarisace slovenských Kalvín jsou jejicl

duchovní, ryzí Maai, vyšli vtšinou z bohoslovecké fakulty v Šároš

patáku (založené Komenským), kteí již z vlastní pohodlnost

zavádjí maarské bohoslužby a všemožn omezují slovenské.

Již Sreznievský cestuje roku 1843 PO východním Slovenski

za úelem kontroly Šafaíkova Slovanského Národoipisu, napsa

v Žurnálu Ministerstva Nar. Prosv. v Petrohrad o reformován*

církvi v Luce, že tamní lid, neznaje slova maarského, musí v ko

stele zpívati maarské písn. Dnes ovšem lid již maarsky ástení

umí a slovenský zpvník reformovaný, v posledním svém vydán

z roku 1864 jest zcela rozebrán a znova vydán již asi sotva bude

Byl vydán poprvé roku 1752 v Debrecín, podruhé roku 1824, pc

tetí roku 1864. Slovenina jeho ovšem není spisovná, ale zabarvení

východoslovenským náeím, psána pak pravopisem maarským. Pa

trno jest to již z nadpisu: »Gu obecznej szluzsbe Boszkej Síporadan;

Pisznye pohozsne z piseny z novu vídáních Czirkvi Uherszkej, vedlyí

helveticzkeho viznanya obnovenej vibrane a na slovenszki jazik pre

lozsene, gu uzsitku tich kreszcsanoch, chteri na hornýim kraji
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szlavnej ulierszkej krajini vedlya naridzenia teho viznanya z szlo-

venszkim jazikom szluzsbu iboszku vikonavaju.«

Byto odpoledne jedné srpnové nedle roku 1905, kdy vstoupili

j.sine do kalvínského kostela v Hardišti, kde se práv konaly odpo-

ledni služby Boži. Kostelik vypadá tam chud, podlahu má ze zem
upchovanou, strop devný, akoliv zdejší lid, živ se chovem koni,

není tak chudý, jako Slováci v hornatých krajích ostatního Sloven-

ska. Po maarském kázání následovala maarská modlitba. »Ma-

gyar haza«, »magyar nyelvi«, byla slova, která nám obzvlášt v pa-

mti utkvla. Kazatel modlil se za maarskou vlast a za všecky lidi

maarského jazyka . . . Skonil pak Otenášem: »Mi atyánk, ki vagy

a menynyekben atd.«

Smutni vycházeli jsme odtud. Zde maarisace zapustila již ko-

eny až k nejhlubšímu nitru lidskému — k srdci, a tu ovšem je už

ztraceno vše!

eská církev reformovaná nemá žádných styk s tmito svými

opuštnými bratry slovenskými.

Zajímavo jest však, že eské sbory po toleranním patentu zí-

zené z tchto konin své první kazatele dostaly a sice roku 1782

pišel do Cech František Ková, který ped tím již 15 let maar-

sko-slovenským kazatelem byl a stal se kazatelem v Krouné a Joel

Tessenius stal se kazatelem ve Chvaleticích.



Hranice vdecké kritiky.

Napsal Dr. Em. Rádi.

Dr. Chalupný uveejnil v únoru ve feuilletonu Národních List lánek

o eské Mysli, o Filosofické jednot a o prof. F. Krejím, ve kterém uka-

zoval na prof. Krejího jako na neschopného muže. Ostrá tendence lánku
mla jakés odvodnní v tom, že byl reakcí proti jinému lánku, uveejn-
nému v témž asopise, kterým se Filosofická jednota doporuovala úasti

tenástva. Koncem kvtna uveejnil však týž autor v nedlní literární pí-

loze téhož asopisu nový lánek, který jest formáln kritikou tvrtého dílu

Krejího »Psychologie«. Ponvadž jsem úasten vdeckého života eského
a sám jsem doporuoval kritisování, zvlášt kritisování od laik, uznal

jsem za vhodné v tomto pípad veejn odmítnouti tendenci tohoto útoku.

Uinil jsem to feuilletonem v ase dne 2. ervna 191 1. Psal jsem také

o pohnutkách, které útok na Krejího vzbudily. Uznávám, že to bylo ode

mne penáhlené. Domníval jsem se však, že obsah a forma útoku proti

Krejímu byly každému odborníku tak jasný, že nebylo teba o nich psát.

Byly-li jasný, nevím; ale psáti jest o nich teba, sic se na konec bude do-

mnívati každý, že Chalupný má svým lánkem pravdu. Vyložím, co jest

kritikou a co není a jakého rázu jest lánek Chalupného.

Spoleenský styk nutí nás k veejným projevm o inech druhých

osob. Tyto projevy jsou v nejširším smyslu buto vysvdením (osvd-
ením), kritikou nebo obvinním. Vysvdení oceuje schopnosti

druhého; v nm stojí, co osoba, jíž se vysvdení dává, umí, co neumí

a jak. Dokazuj e-li se o panu X., že nerozumí chemii, tebas byl profes-

sorem na universit, o panu Y, že neovládá materiálu matematického,

o panu Ml., že zná dokonale anglickou literaturu, o odborníku Z., že jest

v cizin velmi chválen, dává se mužm, o kterých se takto píše, veejné vy-

svdení. Jest v podstat vysvdení, že se týká osoby, a posuzovaná

vc jest jí jen prostedkem; dále, že vysvdení pedpokládá jistou pedem
danou míru, podle které se osoba oceuje: dávaje vysvdení žáku, že umí
pírodopis dobe, vím pedem, co znamená známka dobrá, a srovnávám
jeho vdní s pedpisy o povinných vdomostech žák každé tídy. Protože

se vysvdení týká osoby, jest nezbytnou podmínkou, aby osoba tato dala

pedem k nmu své svolení
;
proto mohou zkušební komise dáti vysvdení

jen tm, kteí se zkoušce komise podrobí. Dávati vysvdení osob, která

k tomu nesvolila, jest dle okolností smšností nebo omezováním osobní

svobody. Jen za zvláštních píležitostí jsou veejná osvdení zvykem;
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k v nekrolozích, pi jubilejich a podobných slavnostních píležitostech.

r.iioádné, okolnosti dovolují zajisté i uveejnní vysvdení neprízni-

/ch, ale jest nezbytno, aby pedn takové okolnosti byly a za druhé, aby

;svdóení pocházela od kompetentních osob. Týkajíce se osoby, vysvéd-

11 í nejsou vdeckým projevem.

jiného rázu jest obvinní. To dotýká se vdom cti obvinného a

\\m jeho jest vždycky provokovati rozsudek nestranného soudu. Za ob-

nní musí ruiti uritá osoba a musí býti tak doloženo, aby soud ml
ávo zakroiti. Kde jest možnost takového soudu, tam ani vinník ani ob-

ílený nemohou sami o sporné vci rozhodovati.

Zmínil jsem se o vysvdení a o obvinní pouze proto, abych ukázal,

) kritikou neni. Kritik se pelivé musí vystíhati zdáni, že jeho projev má
;obní pozadí, t. j. že jest vysvdením nebo obvinním, že posledním cílem

st mu osoba, o které píše. Nebo úelem kritiky jest pouze odraz mý-

lení jednotlivcova o in kterýs cizí, jest zaujetím stanoviska, kde u píle-

tosti cizího projevu sám projevuji svj názor.

Dokumentovaným rozborem kritisovaného díla kritik ukazuje, jaké

.to dílo hájí názory a mí je názory svými. Proto musí zeteln dáti na

vo, s jakého stanoviska kritisuje, zdali uebnici jako uebnici, zdali jen

.•avopis spisu, zdali pokládá jen idealism za jedin možnou filosofii atd.

iení svtových mr ani vah pro literární projevy a proto musí kritik sám

kázati, jako mrou mí, aby tená vdl, jak jeho kritiku pro svoji

Dtebu oceniti. Loyálnost žádá za druhé, aby kritik se vynasnažil poroz-

inti kritisovanému; možná, že toho nedokáže — dokonale nerozumíme

"den druhému nikdy — ale poctivé úsilí o porozumní jest tak nutnou

odmínkou pro kritiku, že kde toho nenajdeš, máš plné právo a limine

Vitiku odmítnouti. Jest hrubým pestupkem proti vdecké slušnosti, chy-

iti autora za slova, podkládati mu názory, kterých patrn nemá, vdom
imlovati podstatné vci atd. Kde se cos takového objeví, máme právo,

vší energií takové jednání jako nevdecké odmítnouti.

Nelze kritisovati bez vnitního vztahu ke kritisovanému pedmtu.
ist nejsou jen úedn zkoušení odborníci povoláni vyslovovati se kriticky

láncích a knihách ; každý má právo kritisovati všechno, každý,

do jest vnitní potebou ke kritice veden. Jsou laikové,

teí mají živý zájem o vdecké záhady, ale nemají žádoucího vzdlání;

es to si staví své theorie — možné, nemožné — na kterých houževnat
a velmi prudce odsuzují muže jiných názor. Mají k tomu plné právo,

mají pravdu i nic, nebo útoí z pesvdení. A volí tebas
rubá slova, a nepochopí svého domnlého odprce, a mu velice ubližují,

dlají tžké chyby ve svých vývodech; jejich víra je omlouvá.

Ve vd jest dovolena také kritika bez pesvdení; jsou to jakés

ední referáty, které se o spisech podávají; za ty neruí osobnost pisa-

;lova, nýbrž jeho úední povolání; tak když jeden professor zkritisuje

ebnici, napsanou druhým. Pi takovýchto kritikách se však pedpokládá
voji vc; pedli, že kritisovaný spis není projevem osobního názoru,

ýbrž jakous úední zprávou o stavu vdy, o které se ve spise jedná, za
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druhé, že kritik jest uznaným odborníkem, kterému jeho veejné postav

dovoluje soud pronésti.

Záleží také na míst, kde se kritika pronáší: jinak lze psáti v odb

ném list, kde lze pedpokládati, že tenái jsou aspo zhruba samost

ného úsudku o posuzovaném pedmtu schopni, jinak v denním list;
j

jist velmi dobe, když i denníky si všímají vdy a kritisují, i oste kr

sují, ale osobní výpad proti odborníkovi, uinný v denním list,
j

hrubším pokleskem, než stal-li se v list odborném; nebo tenái denn

list nevdí, co jest kritika a co není.

Rozeberu podle tchto zásad lánek dra Chalupného, nadepsj

3>Z eské psychologie* (Národní Listy 28. V. 1911), který má býti kritil

tvrtého dílu »Psychologie«, sepsané prof. F. Krejím. Pan dr. Chaluj

není uznaným odborníkem ve vdecké psychologii; o otázkách toho dru

o jakých v kritice jedná, t. j. na píklad o Poggendorffov klamu, o r

dílu mezi pojmem a pedstavou, o associaní psychologii, vyslovuje

pokud vím, v oné kritice poprvé; i mám právo držeti se pouze této 1

tiky a z ní odvozovati své závry.

Dr. Chalupný má mnoho výtek proti Krejímut; nejvíce však út

na pro falešný výklad Poggendorffova klamu. Tak bylo také jeho lár

rozumno; neetl jsem aspo, že by se bylo debattovalo také o jiných j(

výtkách. Výklad Chalupného o chybách Krejího v uení o Poggendorffc

klamu není však protestem lovka uraženého ve svém vdeckém pesv
cení chybou Krejího, nýbrž slouží Chalupnému za dkaz, že Krejí ;

umí vysvtliti náležit tento klam. K cíli tomu jest lánek Chalupn

sestaven tak, aby se tenái vsuggerovalo domnní, že výklad tohoto kla

jest velmi snadný, a že Krejí ani takovouto snadnost nedokáže. »Snac

tato partie bylo pro autora tím snadnjší, že ji skoro celou mohl pejme
z Wundtových Grundrisse d. p. Physiologie a tedy nemusil se zde namáli

vlastním výkladem* — píše Chalupný. Jest to »nej jednodušší partie sp

(Krejího), která jest známa i ze školních uebnic, každého zajímá

každému jest pochopitelná*. »Klam ten jest u Wundta a dle nho u Kr

ího znázornn celou adou obrazc, pro zábavnost bývá asto zob

zován i v asopisech pro mládež a pod. ; a má význam i v praktickém

vot.« — »A vše to, opakuji, takové hrozné zvrácenosti se pihodily

rozboru jevu, srozumitelného každému laikovi! Jak potom dopadá v kn

výklad úkaz složitých, každý se domyslí.*

Jak vidti z tchto doklad, dokazuje Chalupný, že Krejí jest 1

schopným spisovatelem, podává o nm špatné vysvdení. ]\

bych právo útok Chalupného odmítnouti, i kdyby bylo všechno tak prav

jak Chalupný píše. Ale Chalupný neml vbec práva, tropiti takový hl

pro chybu Krejího. Aby mohl býti touto chybou právem uražen, bylo

teba, aby klamu Poggendorffovu sám rozuml (nepravím, správ
rozuml, nýbrž jen rozuml po svém), a aby se výklad Krejího pruc

srazil s pochopením jeho.

Podstata klamu Poggendorffova záleží v tom, že dv rovnobžky,

tuze od sebe vzdálené, jsou šikmo proaty pímkou, jejíž ást, ležící m
rovnobžkami, jest vynechána, i zdá se, že ob ásti pímky (a, b) js

k sob posunuty; levá se zdá býti níže, pravá výše, než jest. Tento kl:
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jest každému jasný, kdo, byv na upozornn, podívá se na obrázek; ale

velmi obtížno jest jej vyložiti, t. j. povdti, jak to pijde, že pímku a b,

|La jest jist pímkou, nevidíme jako pímku.
V rukojeti W. Nagelov na píklad stojí, že jest

2^ rozmanitých výklad onoho druhu zrakových klam,
a jest jich ješt víc. Z toho už je vidti, že vyjáditi

správn, co vlastn na Poggendorfov obrazci do-

opravdy vidíme (to znamená, klam ten vysvtliti),

není lehká vc. Nebyla to ani pro Chalupného lehká

vc; opakuje sice mnohokrát, jak primitivní jest to

úkaz a každému pochopitelný, ale popis, který podává,

jest jen parafrasí popisu Wundtova. Následující slov-

ný souhlas jist není náhodou: (Wundt:) »Man hált

nicht h, sondern c fiir die Fortsetzung von o, obgleich h

die wirkliche Fortsetzung und c paralell nach oben

verschoben ist.« Chalupný: ». . . zdá se..., jakoby

pímka a pokraovala v c, akoli ve skutenosti pokra-

uje \ h, . . oko hledá . . pokraování . . o nco výše nežli

t skuten jest«; Wtmdt : »in áhnlicher Weise scheinen in B...«; Cha-

>lupný: »stejným klamem zdá se v obrazci A . . .«. Popsav Poggendorffv
iklam, Chalupný chce tenáe utvrditi v pesvdení, jaký jest to pra-

jednoduchý zjev, a jaký jest Krejí neohraba, že ho nepochopil; i spouští

se Wundta a podává výklad ze svého:

»K lamten.. mávýznam i v praktickém život, jak se
|mže pesvditi každý, zamíí-li si cestou šikmo pes
iulici s širokými chodníky: namííš si šikmo k uri-
:tému bodu na druhé stran ulice, ale nedáš-li dobrý
ipozor, píné áry kraj chodníkových t svedou, že
(bezdky jdeš smrem kolmjším, nežli jsi chtl, a

tmísto zamýšlené pímky jdeš klikat, ježto od p-
ivodního smru musíš se pozdji odchýlit, abys cíle
d o š e l.«

Krejí vskutku chybil ve výkladu toho klamu, popisuje jej sice (se

svého stanoviska) správn, ale píše, bh ví jakým nedopatením, úhel

»menší« a »ostejší« místo správného »vtší« a »tupjší«. Pozorujme
úhel, který na obrázku svírá pravá rovnobžka s pímkou h a srovnejme
ji s tímto popisem Krejího: »Sledujíce rameno jedno až k vrcholu, za-

hýbáme k druhému dív, než vlastn k vrcholu dospjeme, a proto se zdá
.rameno sledované více pichylovati k druhému a svírati úhel menší. « Je-
din poslední slovo jest v tomto výkladu nesprávné. Této chyby, kterou
Krejí tikrát opakuje, Chalupný užil k útoku. Že jej nevedl zájem o Pog-
gendorffv klam, jde z toho, že tam, kde opustil text Wundtv, pene-
šastn se zmýlil. Uvedl jsem nahoe jeho výklad o praktickém významu
klamu: jest v nm táž chyba, jakou Ch. vytýká Krejímu; jenže v Krej-
ím lze chybu opraviti slovní transformací, kdežto u Chalupného jest

chyba v samé myšlence. Vyložím vc populárn.
Klam Poggendorffv patí mezi t. zv. geometricko-optické klamy, t. j.

nazíráme-li na jistý geometrický obirazec. vidíme nco ji-
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ného než namíme. Proto musíme míti ped sebou celý Poggendorff''

obraz, rovnobžky i šikmou pímku; dívati se na dv rovnobžky a šikmoi

pímku pes n si jen mysliti, jest málo; také ta šikmá pímka musí sku

ten být nakreslena. Ch. tuto vc, zajisté elementární, pehlédl: chci-li jít

pes ulici, myslím si pouze smr a o tom nelze jen tak tvrditi, že by si

skutenými okraji chodníku zpsobil zjev Poggendorffv. Tuším, že jes

to vc prostá dbst, aby ji každý nahlédl. Ale v pípad Chalupného jes

chyba ješt elementárnjší; dejme tomu, že první námitka neplatí a ž

skutenou pímku lze nahraditi myšleným smrem ; Pogg. klam vznikn

jen tehdy, když šikmá pímka jest mezi rovnobžkami perušena; n;

našem obr. jest pod perušenou pímkou a b nakreslena druhá {cd) sou

vislá, a jak vidti, u té klam nevzniká. Díváme-li se však pes ulici ni

druhou stranu, pak pece jest tento smr nepetržitý a není píležitost

pro klam Poggendorffv.

Co jsem uvedl, jest tuším každému snadno srozumitelné; odborní!

si však všimne na píkladu Chalupného jiných vcí; napadne mu, i kdy

si nevšimne zmínných chyb, že píklad jest neexaktní, protože o smn
chze na ulici rozhoduje mnoho initel vedle domnlého Poggen

dorffova klamu (na p. pedmty, které se na ulici pohybují a p.) a tyt

vlivy by bylo vylouiti, aby úinek klamu nastal. Odborník jest dále po

vinen si všimnouti, že experiment Chalupného (i kdyby byl správný

nepatí vbec ve smyslu jeho theorie (t. j. theorie Wundtovy) mezi klam

geometricko-optické, nýbrž do orientaních klam, o jakých psali na pi

Delage, Loeb a p., klam, které se vykládají jinak než klamy geometrickí

Z tohoto posledního dvodu mám zvlášt za zcela nepravdpodobné, ab

byl Chalupný nkde o tom píklad v souvislosti s opticko-geometrickýrr

klamy etl, anebo o nm od njakého odborníka slyšel, nebo chyba Cha

lupného není ve špatném pochopení nebo falešném vyjádeni, nýbrž v

zmatení dvou pojmm jaké se jen laikovi mže pihoditi.

Konen mám dokázati, že se Chalupný zmýlil jako Krejí ; tent

napsal ostrý úhel místo tupý, onen naopak tupý úhel místo ostrý. Zná

zorním to na našem obrázku. Mysleme si, že neplatí námitky dosui

uvedené, a že náš obr. znázoruje ulici, rovnobžky jsou kraje chod

ník, my stojíme v o a chceme do b; napadlo erstv snhu, ale leží je

na chodnících, ulice sama jest istá. Pjdeme z a do & (nedbejme, zdal

pímo nebo s odchylkami) ; došedše tam, velkým obloukem, abychom ne

pokazili svých stop vyšlapaných do snhu, se vrátíme do a a díváme s

na pšinku, kterou jsme vyšlapali. Te jsou tu podmínky Pogg. klamt

snad trochu zmatené tím, že pšina není docela rovná. Bude se nám zdát

že pšinka svírá s krajem chodník tupjší úhel; ale tupjší než jest -

který úhel? Než jest ten, který jsme vskutku opsali jdouce prv

z a áo b. Obrácen: šli jsme smrem šikmjším, než jak te tent

smr vidíme, a nikoli tupjším, jak píše Ch.^

* Toto jest velmi populární opis fakta, které by se dalo vdecky v)

jáditi strunji. Chalupný chybil asi tak, jako kdyby nkdo, stí'eje ryb
v rybníce, míil nad n, protože se zdají pro lom svtelných paprsk výš
než jsou; protože jsou výš, musí se míiti níže.
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Debatovalo se mnoho o chyb v Krejího výkladu Poggendorffova

klamu; pekvapuje mne velice, že žádný z odborník, kteí o vci psali,

na tuto chybu Chalupného neupozornil; nedá se mysliti, že by si jí oíl-

^ bonk na první ráz nevšiml. tonái- vidí z tohoto dokladu dvojí: jak oše-

iiictnu jest tvrditi, že popis geometricko-optických klam jest snadný a jak

v neprávu byl Chalupný, útoe na Krejího pro chybu, která se mu stala.

II Povinností kritikovou, když by našel v kritisovaném díle chyby, jest,

bu je prost vytknouti, anebo doložiti jimi, jak posuzovaný autor ne-

správn tu onu vc chápe. Chalupný však chybou Krejího podporuje

•toto tvrzení: »Snadná tato partie [o smyslových klamech] byla pro

autora tím snadnjší, že ji skoro celou mohl pijmouti z Wundtových
' Grundzge d. p. Psychologie a tedy nemusil se zde namáhati vlastním

' výkladem. ;< Jinde píše: »Jak dospl Krejí k této uen se tváící a prin-

cipu setrvanosti se dovolávající absurdnosti? Je to jeho vlastní nápad i
opsáno odjinud ?«

Akoli tmito slovy není výslovn eeno, že K. opsal sta z Wundta,

jist jim tak každý porozumí. Tím, že Ch. v tenái vzbudil zdání, že

výklad o Pogg. klamu jest opsán z Wundta, ukazoval, jak jest Krejí

. neohrabaný, že ani opsati vc poádn nedovede. Vizme, jak se vci sku-

ten mají. Klamy opticko-geometrické vznikají dle Krejího »tendencí

idlového mechanismu setrvati v innosti, k níž dán vnímáním popud a

i
kterou jsme svádni podržeti pi posuzování toho, co vidíme, jisté mítko,

i
a skutenost žádá, abychom je zmnili. « (Str. 147.) Tohoto výkladu,

. který pipomíná, tuším, Lotzeho, užívá mezi jiným k výkladu klamu

Mller-Lyerova, Zollnerova atd. Je-li Krejího theorie správná, je-li její

užití náležit provedeno, jest otázka, kterou tu ešiti nebudu (mám
o tchto klamech zcela jiné názory než Krejí), ale faktum, o které nám
jde, jest, že se výklad Krejího podstatn liší od Wundtova. Podstata

všeho filosofování Wundtova záleží v zamítání zásadních a jednoduchých

výklad a v iredukci záhad na všelijaké vedlejší okolnosti. Wundt jmenuje

Poggendorffv klam výslovn »interessantní kombinací rzných motiv
klam budících« (str. 570). Není tedy prost pravda, co Chalupný svým

dokazováním napovídá. Pravda jest pouze, že Krejí v našem pípad
pevzal obrázky z W^indta; v tom není chyba; ale pravda jest, že

tím se asi zapletl do chyby, která se mu stala. Obrázek znázoruje my-

šlenku jako popis, a pro novou myšlenku mám míti i nový obrázek.

I shrnuji: Dr. Chalupný, nerozumje sám klamu Pogg., nalezl v knize

Krejího chybu a užil jí k tomu, aby o nm tvrdil, že nerozumí nejprost-

ším vcem. Neprávem tvrdí Chalupný, že tento klam jest prostým zje-

vem, každému srozumitelným; neprávem se dovolává dokladu, který jest

nemožný; neprávem tvrdí, že Krejí výklad Pogg. klamu opsal z Wundta.

Chalupný uinil chybu Krejího ve výkladu Pogg. klamu hlavním

pedmtem svého rozboru. Podailo se mu stylisovati útok tak, že po-

zornost tená byla zaujata jen Poggendorffovým klamem a o jiných

výtkách Chalupného se mlelo. Rozbor jejich však teprv náležit osvtlí

,

jeho kritickou methodu.
' Chalupný píše: »Krejí neovládá však ani methody. Hlásá neoblomný

determinism píin, ale dovede s pikantní snadností akceptovat jakési
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,okolnosti', které se sbíhají nezapíinn, nahodile (str. 263, též str. 4)«.

Tato výtka (všimnme si, jak jest vyslovena plným dechem, bez nejmen-

šího zdání pochybnosti o tom, co jest pravda a co není) znamená zajisté,

že Krejí, a jest deterministou, ví v náhodu. Marn se namáhám jinak

rozumti výtce Chalupného. Posute nejprve, co Krejí píše na místech,

která se Chalupnému tak málo líbí.

Str. 263: »Bez píiny nedje se nic a bezpíinnost pi úkazech, jež

nazýváme nahodilými, jest subjektivní, t. j. nám se zdají nezapíinnými,
s ímž jest spojeno domnní, že by se nemusely státi . . . [následuje 6 ádek
a pak se pokrauje]. Píiny sice psobí stejn, ale okolnosti, za nichž

psobí, sbíhají se nezapíinn, nahodile .. .« V dalším se podrobná a na

konkrétním pípadu vykládá na p., jak cihla, spadnuvši náhodou na hlavu

kolemjdoucího jej zabije: pohyb cihly jest zpsoben etzem nutných pí-

in, pohyb kolemjdoucího také, ale jest náhodným sbhem okolností, že se

lovk ten dostal práv pod padající cihlu.

Jest mi opt zhola nepochopitelno, že tato výtka Chalupného nikoho

nezarazila. O takových otázkách, zdali determinista, který užívá slova

»náhoda«, jest neschopným filosofem, pece nelze debatovati. Neueného
tenáe pesvdí tento citát z J. St. Mília, zajisté osvdeného filosofa

deterministy : »Jest tedy nesprávné íkati, že njaký zjev vzniká náhodou;

ale možno jest íci, že dva nebo nkolik zjev jest náhodn spojeno . . .,

ímž se rozumí, že nejsou spolu v píinném vztahu...*^ To jest skoro

do slova totéž, co praví na uvedených místech Krejí. Není tu místo

debatovati, obstojí-H determinism i nic; je-li jeho výmr náhody správný

i nic; jednám jen o tom, že Krejí má se svého deterministického stano-

niska právo viti v náhody a že tak iní v témž smyslu jako Milí, Darwin
pece byl také determinista a pece jest základem jeho theorie kupení

»náhod«.

Druhá vta Krejího o náhod, na kterou Chalupný upozoruje, zní;

Str. 4.: »Avšak u lidí... provádjí se spolené práce, jichž cíl není

peduren, nýbrž vyplývá z nahodilých okolností, takže souinnost — jakés

rozdlení práce — tmto okolnostem, ne vždy stejným, musí se pizp-
sobiti . . .« Kdo jen jedliou slyšel cosi o method, kterou Darwin (také

determinista) vykládá z kupení náhod dnešní stav vcí, shledá slova Krej-

ího zcela pirozenými. tená mi zajisté rozumí: já netvrdím, že má
Krejí svým uením pravdu, já si vci tyto pedstavuji jinak, ale nelze

pece napsati o nm, že ve, a jest determinista, v náhodu, jest ne-!

dbalec.
'

Pouze laik se mže domnívati, že determinista nesmí vbec užíti slova'

»náhoda«
;
pak by nesml ani idealista užíti slova »hmota«, materialista

slova »duše«, skeptik slova »zákon« atd. Užiti tch slov smjí, ale jen

ve svém smyslu, jak si je definují. Pipomínám událost, která se stala,

loni. Inženýr jakýs strhal spis jakéhos píslušníka jedné vysoké školy;!

ml prý celkem pravdli, ale oznail jakýs výrok kritisovaného spisu ne-'

smyslem nebo tak njak. tená si vzpomene, že tehdy mnoho odborník
demonstrativn potvrdilo, že onen výrok nesmyslem není. Nedovedu po-^

i

1 Uvádím podle nmeckého pekladu Milley Logik od Schiela. Str. 281.
|

(Kap. Definice a charakteristika náhody.)



207

11, šlo-li o nesmysl i nic; ale odborníci íkali, že kritisovaný výrok

I
ihi oprávnný nebyl a že jen slovo »nesmysl« bylo uprílišené. V na-

1 pípad jest výrok Krejího zcela správný v duchu determinismu . .

.

ikiiji, nechápu, jak jest možno míti lánek Chalupného za vdecký.

Vadc vše výmluvná jest jiná výtka Chalupného: ^Krejího psycho-

h jest i psána zcela nedbale. Jinak než nedbalostí nelze vyložiti, když

. stotožuje pojmy a pedstavu (str. 102). « Vmysleme se do duše

! are laika, jak asi toto odsouzení na psobilo! Když Krejí nerozezná

i
pojem od pedstavy, pak jest jist docela na hlavu padlý lovk, vždy
i/dý nestudovaný lovk ví, že tato dv slova znamenají nco jiného;

nniáni se uí o pojmech, oktaváni o pedstavách, a tuto universitní pro-

>v jich nerozezná ! K náležitému osvtlení methody Chalupného bylo

cba uvésti z Krejího nkolik stránek, na kterých Krejí vykládá

I. jak pojem ze pedstav vzniká; i laik, který o této otázce nikdy

^cl, porozumí, co Krejí chce svým výkladem íci. Nemohu však než

i místo Chalupným inkriminované. Zní:

» Pojmy jsou, a je vezmeme jakožto pedstavy obecné anebo jakožto
• ší ješt útvar myšlení ve smyslu našem .. .« Vedle této vty vysky-

1 se slovo pojem a pedstava na uvedené stránce ješt v tchto vazbách:

\ sloni pedpokládá . . . »utvoem pedstav obecných a pojm . . .« »U lo-

; 1 jest definice: soud jest spojení nebo rozpojení dvou pojm (nebo

) Istav) nebo: klad vztahu dvou pojm (v kterémžto pípad je defi-

yt formáln správnjší).«

.^; Za literárních pomr, jaké v echách jsou, nedovolím si íci, eho
||tu Chalupný dopustil; omluva, že neví, co znamenají terminus tech-

^Us »všeobecné pedstavy«, neplatí, protože v Krejím se o této vci per

^io^um et latum píše. Citované vývody Krejího jsou zcela správné, nebo
locianí psychologové tvrdí, že pojem vzniká zevšeobecováním jed-

ilivých pedstav; »všeobecná pedstava« (anebo »pedstava« v širším

^iJ^slu) znamená jim totéž co pojem. Vizme zase Mília, který zaíná ka-

1} )lUi o abstrakci a o tvoení pedstav takto (s. 434) : »Metafysické
.^ílumání o povaze a složení toho, co jmenují abstraktními ideami, neboli

,ižmi slovy o povaze pojm... nepatí do logiky... Nás se týká jen

/ ec uznané faktum, že takové všeobecné pedstavy neboli pojmy exi-

. .«

Opakuji, není možná ani laikovi pehlédnouti, co znamenají ona slova

iííjího. Krejí výslovn vykládá, že on má pojem za nco vyššího než
obecné pedstavy — jak mohl Chalupný dospti k svému výroku, že
ís;jí mate pedstavu a pojem? Tu není teba dlouhého vykládání. Pry
Vlkovou kritikou

!

' Proti domnle nesprávnému obsahu knihy Krejího Chalupný nepo-
;il názor lepších. i snad ví nkdo, jakou filosofii hájí Chalupný?
V nkdo, jak Chalupný si pedstavuje eskou psychologii, který
íkrétní vdecký zájem jej ke kritice Krejího spisu pivedl? Nikdo
•xieví, nikdo to nepoví, zcela jist nevytete nic takového z lánku Cha-
'ného, který tu rozbírám. Ví snad Chalupný v associaní psychologii?
"inad v idealism? Nebo ve Wundta? Nebo jest mu Poggendorffv klam
?; ladem psychologie? Má své názory o pomru pedstavy a pojmu, de-
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terminismu a náhody? Kde jest legitimace, pro kterou si dovolil Chal

vstoupiti tak zvláštním zpsobem do spolenosti eských badatel?

Cel lánku Chalupného jest v takových slovech: »Krejí posl

první podmínky psychologické tvorby, bohatého duševního života \

ního; nemá hlubšího daru pozorovacího, ani širokého rozhledu po v
s psychologií spojených: nedovede ani napsat ádnou kompilaci, nedc

cizí odborná díla íst ani chápat, stavje výklady jejich nohama vzhi

Tento závr, který jest ve vší form vysvdením, podaným o c

literárn inné, nebyl by pípustný, ani kdyby bylo všechno pravdí

Chalupný píše — jako že to pravda není.

Vzpomenu zase jedné události z eské vdy. Raýman psal jei

v Živ (tedy v asopise ureném odborníkm, nikoli v denním li

o kterémsi spisu jednoho protivníka svého a neudal obsah jeho sprí

V »Pehledu« (tuším, že byl Chalupný tehdy jeho redaktorem) vyz;

Akademii, aby za to Raýmana sesadila z estného úadu, který v ni

stával . . . Mnoho zadržených poznámek jest v tchto tekách !

Probral jsem všechny vcné výtky, které Chalupný iní ob

knihy Krejího; abych výklad zbyten neprodlužoval, pomlím o

kritice slohu Krejího, který sám nemám za chvályhodný. Nejednal

vbec o obsahu knihy Krejího; zkoumal jsem pouze, jak Chalupný

stihuje tento obsah a domnívám se, že jest správný mj závr, že všei

výtky Chalupného pocházejí z toho, že materiáln sice cituje Krcj

správn, ale nepodává náležit obsahu kritisovaných míst. Nemohl

uvádti z Krejího dlouhé vty, abych dokázal, že objektivní tená, t
byl laikem, nesmí býti sveden, aby textu rozuml tak, jak jej podává (

lupný; ale jsem jist, že každý, kdo klidn posoudí, co jsem uvedl, di

za pravdu, že co Chalupný o Krejím napsal, nelze míti za kritiku. Na

jsem v nkolika láncích, že potebujeme vdecké kritiky. Nemáme dc

bohužel, svého prostedí vdeckého a žijeme vtšinou z vysvdení, 1<

o nás podává cizina. ádného zájmu veejného o své snažení nabud

zpracováváním svých zásad a veejnou kritikou. Kritisovati však znám

projevovati už tím jakýs respekt ke kritisované vci — bez nho není ví

lze vzíti kritické péro do ruky. Když na píklad posuzuješ Purkyni, uzn;

tohoto uence za vhodný pedmt, abys na jeho názorech jako na vhod

pozadí rozvinul názory své — a jeho názory uznáváš nebo zamítáš. Ti

zpsobem pipoutáváš myšlenkov své snažení k snažení jeho, organ

je s ním spojuješ, stáváš se uvdomlou ástí toho celku, ku kter

i on patí.

1

Vypichování »chyb«, které Chalupný ve svém lánku provádl,

dalo se v tomto pípad poprvé, ba jest u nás takovým zvykem, že r

komu napadne, že by mohlo a mlo být jinak. Jsme všichni lidé chybu;

tebas jest žádoucno, aby chyb nebylo, nikdo z nás se jich neuvaruj

1 Slyším, co se mi namítne: vždy ani tvj lánek o Chalupném
dívjší ani tento nedýchá respektem k tomuto spisovateli. Ale ani

íeuilleton v ase ani tento lánek není kritikou; lánek v ase byl
mítnutím, ve kterém jsem neuvedl dvod, spoléhaje na to, že každý h
odborník vyetl v lánku Chalupného, co vyísti jest povinen. Ponvad,
tak nestalo, uveejuji toto odvodnní svého odmítnutí.
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trvám, že není odborníka, zvlášt ne takového, který samostatn myslí,

který by byl ne jednu, ale nnioho chyb provedl. Jest to ošklivé, že nelze

[pes optovné zkušenosti se nám vybaviti z chytání nepíjemných lidí za

4yto chyby. Znáte zajisté, co o tom napsal velký nmecký filosof: »Erfin-

derisch in kleinen Schlauheiten, wairten sie auf solche, deren Wissen auf

lahnion Fússen geht, — gleich Spinnen warten sie . . . leh sah sie immer

[mil \'orsicht Gift bereiten. und immer zogen sie gláserne Handschuhe dabei

ifan ihre Finger . . .« Což se jinde nechybuje? Upozornil jsem již v ase
na takové chyby cizích autorit. Podávám namátkou jiné. V Edingerové

známém díle o nervstu (v 7. vydání ! str. 209) stojí, že parietální ústroje

jsou u »Hatteria, Anguis, Sphenodon, Varanus«. Lepší oktaván by mohl

!ažasnouti, že »pan Edinger neví«, že Hatteria a Sphenodon jsou dv jména

•pro totéž zvíe — a zstane proto pece oktavánem a Edinger slavným

iinatomem. H. Held vydal nedávno velké dílo o nervstvu a uvádí na str. ii.

>ehled zvíat, která zkoumal; tam stojí: aves: gallinacei : gallus domes-

:icus, ansa domestica; Rodentia : mus musculus. Z textu jest vidti, že

i[insa má býti kachna, mus morce. Primán spráskne iruce s podivem, že

ll^pan Held je takový ignorant, že ani neví«, že kachna se píše latinsky

inas a že nepatí mezi slepice, nýbrž mezi ptáky vrubozubé a že mus zna-

nená myš. Pochybuji však, že nkterý kritik uzná za sebe dstojno na

'uto chybu ukázati. Z toho, co kritik vytýká, lze pece také souditi o nm,
i|:o ho zajímá, co v knize hledal, jak vysoké jest jeho mítko. Což je to

I lak tžko nahlédnouti?

\
A pece se u nás kritiky duchem podobné lánku Chalupného obje-

['ují ])oád a poád; jen osoby, které jsou jimi bity, se mní. Nejsmut-

hjší jest, že každý se brání, jen když jest sám bit, a tu, ku podivu, hned

|;ná pravý výklad takových chyb a pravé dvody, pro které se chyb tch
ii'yužívá proti nmu. Jde-li však o jiného, který náhodou nekouí s ním
Slýmku míru, nastrojí hned písnou tvá a potají se smje: jen do nho!

Mohl bych uvésti za doklad zpsob, jakým se píše o mn; vzpomenu
šak jiného. Což byly ty boje, které asi ped tinácti lety vzrušovaly eské

t i-dborníky, podstatn jiné než dnešní?

i » My studenti byli tehdy udivováni nevdomostí jistých lidí. Jeden z nich,

'ezáleží na jménech, považte, nevdl ani, »co ví každý rolník«, že rez

bilná a palikovice nachová jsou dv rzné vci, jiný myslil, že jen

bratlovci mají krev! A takoví lidé — tak se tehdy íkalo — chtjí u nás

líti hlas ve vd! Pamatujete se na ty doby? Pamatujete se zajisté, že

iké tehdy, jako dnes, stála na jedné stran práva filosofie, na druhé t. zv.

právná fakta. Jak málo jsme pokroili od té doby! Obhájce filosofie

fihdy tžce nesl, že odprci nechtjí jednati o jeho názorech a vypichují

[in jednotlivosti z jeho spis; apostrofoval tehdy pány, o kterých ml
a to, že za útokem proti nmu stojí, mezi jiným takto:

Potebujete »nkoho, kdo by jako pan professor v úloze erven pod-

krtával vynechané árky, aby ignorance co možno vynikala;
koho, kdo pevn ví v uebnice, tak že jest pesvden, že za jejich

.bzorem už jest konec svta. . . Potebujete konen nkoho, jehož mrav-

ný charakter není ješt dosti pevný, tak že by se neostýchal pekrucovati
ejmý smysl ei odprcovy a tvrditi o nm patrné nepravdy . . .«

Sk^^K DOBA. R. XIX., . 3. 1911. 20. prosince. 14
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Jak jest možné, že se od té doby nezmnilo nic, pranic? Kd
jsou výsledky tehdejších boj? Kde jsou dnes ta práva filosofie, za ktei

bylo tehdy bojováno? Hle, po tinácti letech zde zase stojí filosofie -

jiná sice než tehdejší, ale co záleží na jejím zevnjšku? A opt pro

filosofii se staví uebnicová správnost t. zv. fakt. Bylo by trapné pro mn
provésti toto srovnání do dsledk, nebo bych se musel piznati k vel

kému, velikému zklamání o cen tehdejší boj. Jediná útcha, kterou mán
jest, že tehdy, když Raýman a Mareš zápasili jednak o význam správnos

detail bez filosofie jednak o filosofické pochopení fakt, tebas bylo bloi

dním, ve veejnosti zvítzila filosofie. Jist také dnes veejnost naše je;

rozumná dost, aby se nedala zmásti novou konstellací osob a pozná pravd

i v novém rouchu, ve kterém pichází.

etli jste, jak se pede dvma lety vídeský asopis posmíval es^

vd, že v ní smi jeden odborník druhému dokazovati veejn, že se v(

deckých úspch domáhá podvodem a že si u nás odborníci nadávají ignc

rant. Zkusil jsem loni dokázati, že to není pravda; že veejnost eská je;

silná dost, aby s takovým obviováním naložila jak se sluší a pati . ,

Nenadal jsem se, že budu míti brzo píležitost, abych provádl dkaz, že s

u nás literární spory vyizují jinak než pedhazováním ignorantství. Vždj

ten Nmec byl ješt velmi slušný; on psal, že u nás odborníci se me;

sebou titulují ignoranty; zde však žurnalista v nejofficiálnjším denník

eském užívá slov, proti kterým titul ignoranta jest ješt zdvoilostí.

Útok proti Krejímu podniknutý lánkem Chalupného mne vy tri

z mé vdecké práce; jeho dsledky a dsledky mého lánku o nm mn
objasnily mnoho a mnoho. Mnohé osoby jsem poznal se stránky nové

myslím, že jsem nkterým mohl nahlédnouti hluboko do duše — as úžasei

jsem pozoroval, co se tam hýbe a co jest tam mrtvo! Poznal jsem tak

muže vzácné, sebevdomé a nezávislé, znalé svých lidských povinnost

Velmi asto poslední léta pemýšlím o eské vd; poád hlediim a hl(

dám zkušební kámen, kterým bych o jistých svých pochybnostech ro;

hodí. Dsledky lánku Chalupného zkušebním kamenem pro mne byly -

ale pochybnosti . . . trvají dál.



ROZHLEDY,

VEEJNÉ HOSPODÁSTVÍ.
|[arteini anketa. — Celková hospodáská bilance eská r. 1911. — Státní

hospodáství. — Vodocestný zákon.

Vláda svolá anketu, na níž se má jednati o problému kartelním. An-

iCta mže, bude-li dostatek odvahy na stran spotebovatel, pinést mnoho
jvtla do dnešních hospodáských pomr a podmínek výrobních. Ale o to

firáv jde, že na stran spotebovatel mnoho odvahy nebude. Nejedná se

kartely výrobních odvtví, které provádjí konen zušlechtní surovin

polotovar. Tyto kartely až na nkolik významných výjimek konec

oncú mají vždy význam doasný, totiž potud, pokud tlak outsider ne-

ivede bu vbec rozklad, nebo aspo stlaení cen pro podstatnjší zvý-

íní výroby.

Vtší ást kartel jest pak skuten jen na papíe. Mnohem pevnjší

;ou kartely surovinové a nebezpené pro utváení soutžních pomr pr-
lyslu na suroviny odkázaného doma i za hranicemi. Typem kartel suro-

inových se všemi zlými úinky na výrobní a soutžní pomry jest náš

artel železáský. Kartel železáský obmezuje pedevším podstatn vývoz
zkrátil nás na výrob zejména strojnické velice mnoho. Kartel dává, ne-

led k nerovným cenám železa, pro tuzemský trh, nestejné vývozní boni-

;kace. Jednomu víc, druhému mén a tetímu konen nic. Jest jasno, že

rma, která dostává na metrickém centu železa o loo K i více procent ex-

ortní bonifikace, než soutžní firma jiná, mže znemožnit vbec vznik

ydatnjší konkurence. A takové pomry mezi odbrateli železáského kar-

ílu v tomtéž výrobním odvtví skuten jsou. Druhá bolestná vc pro

ootebitele jsou dodací lhty. Krom nkolika šastných jednotlivc nemá
ikdo jiný práva init náirok, aby mu bylo v nutných pípadech dodáno
ív, než jak práv stanoveno. U nás se kvapné objednávky viibec nevy-
izují, není-li náhodou po ruce materiál již dodaný. Veliké svízele vznikají

ro výrobce tím, že nkteí lenové kartelu zušlechují surovinu až do ko-

eného výrobku, pi emžsoutžn vystupují velice oste. Má-li kartelní

nketa osvtliti všecky stránky problému, pak musí být uspoádána tak,

by výrobky znalc zstaly anonymní. Nenajde se konsument-výrobce,
terý by v pocitu závislosti na kartelu vystoupil oteven a veejn.
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Rok 191 1 lze charakterisovati všeobecn jako rok špatný. Peníze bj

celý rok drahé, byla takka všeobecná tíse finanní, koupchtivost d

mácích odbytiš podstatn menší následkem neúrody a stoupání cen p

travin. Naptí penžního trhu jest dáno z ásti tmito pomry, z ásti sp

kulaní horekou, která pi silnjších vzestupech cenových u cukru a

ných produkt zachvátila široké vrstvy obecenstva, z ásti pak tím, že p

nepíznivé pomry na domácích trzích byla znanjší ást prmyslu n

cena hledati odbytišt zahraniní, ímž se úvry znan prodlužují. ]

tchto pomr bylo tžko oekávat silnjší rozmach eského prmysl

Jen v nkolika málo odvtvích se staly jakési pokroky, hlavn v tom,

jsme zasáhli svým vlivem kapitálovým do podnik nmeckých a cizích. ;

to s ruhé strany bylo pozorovati zetelnji vlivy nmeckého kapitálu :

celé ady našich podnik, které dokonce z ásti pešly v majetek spole

ností financovaných nmeckými bankami. Bohužel, ukazuje se stále í

dále tím zetelnji, že do vlivu našeho kapitálu dostávají se nmecké a c;

podniky druhého ádu, vulgárn eeno, podnosky, které zbyly s tabule r

meckých velkobank, kdežto do vlivu nmeckého kapitálu dostávají se na

podniky nejlepší. Tato trpká zkušenost vzbuzuje pece jen nedvru,
u našich abnk není všecko v poádku. Tak zvaná eská expanse kapitálo

jde v etných pípadech bez odf>oru píliš daleko a tžko hájíme pak

nanní posici doma.

Nejsystematitji pracuje v expansi kapitálové Pražská úvrní bani

která jest na nejlepší cest státi se dobrou naší bankou balkánskou. Jin.

nelze popírat ovšem, že naše penžní ústavy musí hledt zakotvit také v <

zin, a to z toho dvodu, že našemu prmyslu se stávají domácí odbytiš

ím dále tím tsnjší. Žádný exportér, tím mén náš, se neobejde b

opory finanního ústavu a jest tedy vcí samozejmou, že za eským e

portérem musí jít také eská banka. Zakladatelský ruch roku 191 1 b

u nás, nepoítáme-li se zvyšováním akciového kapitálu podnik již stav

jících, podstatn menší než léta pedešlá. V jednotlivých oborech prm
šlových byla situace naprosto nestejná. Prmysly, odkázané na zpracová

zemdlských plodin, octly se ze znané ásti v nouzi o surovinu, kte

byla nejakutnjší u prmyslu lihovarského. U drobnjších prmysl h

spodáských, které zpracují výrobky, s nimiž se neobchoduje na burij

nastalo vlivem snížených tarif takové kolísání cenové, že tím byla ohi

žena nejedná existence. Prmyslové obory, které jsou dodavateli rolnict\

mly letos podstan nižší domácí odbyt a musí hledt vyrovnat úbytek
J

domácím trhu tržbou zahraniní. Strojírny pražské byly zamstnány let(;

ního roku ponkud lépe než loni, a zdá se, že osvobozující vliv, který mn
rozbití strojnického kartelu, bude mít další dobré úinky. Rozhodn dojdi

naše strojírny cestou volné soutže k specialisaci dív než v kartelu. Pr;-

ská akciová strojírna a Breitfeld & Dank založily v Uhrách nové spol-

nosti strojírenské a není vyloueno, že k podobným zakládacím obchodu

dojde ješt v našem prmyslu hospodáských stroj. Textilní prml
osvžila znan letošní píznivá sklize bavlny a spojený s tím poks

cen bavlny.
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Ministr financí Zaleski vylíil ve svém exposé finanní situaci Ka-

louska. Dluhy dosáhly výše tém 1214 miliardy korun. Necelých 6 rok
'd známé ei dra Korytowskiho, který hlásal tehdy do svta, že se nám
lobre vede, ponvadž úetní závrka vykazovala pebytek nkolika desítek

lilion korun. Zaleski dal nahlédnouti do knihy dluh státních proto, aby

piš dostal nové dan, Korytowski líil svého asu skvlými barvami státní

Jnance proto, aby vzbudil nadji a udržel koalici. Za posledního desítiletí

'zrostly státní dluhy o 3'i miliardy korun a vzrostou píští rok opt o do-

!rých 400 milion korun. Vzrst státních dluh jest povážlivý jen z jed-

'oho dvodu, že totiž valná ást penz nov kontrahovaných státních

luh byla obrácena k úelm neproduktivním, k nimž poítáme také zbro-

jní. A v tom je memento všech militaristických stát evropských. Jest

')tiž dosaženo ve vydáních vojenských skoro všade už onoho bodu, kdy

ly poplatník vypovídají nebo zaínají vypovídati službu. A pi tom eká
:át stále ada velkých nesplnných úkol finanních.

*
•

Vodocestné stavby v echách byly provádny dív, než vstoupil v plat-

bst zákon vodocestný z ervna r. 1901. Na základ zvláštního zemského
ikona byla utvoena komise pro kanalisování eky Vltavy a Labe, která

2 spolených píspvk státu a zem provádí splavnní Vltavy a Labe
byla již v práci, když vídeský parlament odhlasoval známý zákon vodo-

festný. První stavební perioda tohoto zákona, která ná skoniti koncem
)ku 1912, zaruovala provedení splavovacích a regulaních prací ná-

ladem 250 milion korun. Všecky tyto prostedky nebudou koncem roku

^12 vyerpány a také z prací splavovacích bude provedena jen nepatrná

ist. Program druhé stavební periody a zajištní prostedk na provádní
avebních prací jest práv pedmtem vyjednávání vlády se zástupci rz-
ych zemí a stran. Program vodocestného zákona nechává se úpln stranou

sdlává se »program« s píchutí vodohospodáskou vbec, který však za-

rá v sob veliké nebezpeí, že prostedk povolených nebude vbec užito

ospodárn. To prozrazují jasn také požadavky, které pedkládají jedno-

ivé strany, pi emž nejdále jdou naši Nmci, kteí žádají dokonce »ná-

)dnostní« dleni regulací v splavovacích pracích. eské poteby o eská
•ání pi tomto stavu vcí sotva budou i jen z ásti uspokojena. Bží pede-
;im o Vltavu, na jejíž splavnní vláda nabízí — nepoítaje práce v ob-

kIu msta Prahy — smšný obnos 4^/2 milionu korun. Labe od Mlníka
I Jarome má býti dotováno rovnž obnosy, které nestaí na kanalisaci

li do elákovic.

VÉCI SOCIÁLNÍ.
;itání dobytka, — Drahotní debata v parlament. — Obecní pojištní proti
-zamstnanosti v Praze. — Stávka textilnik skonena. — Výluka kovo-

dlník v Nmecku. — Tovární zákon japonský.

»0 šest gram snížilo se množství masa, pipadající na jednoho oby-
itele Vídn; dejte mi lékárnické váhy, abych toto kvantum mohl kon-
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statovati,* volal pan ministr Zaleski za potlesku agrárních poslanc dc

poslanecké snmovny. Ovšem volal tak ve své doasné vlastnosti ministrs

orby; to polehující okolnost, nebo u nás ministi orby se domnívají, že

jsou ministry agrární strany. Z nepíznivých výsledk sítání dobytka

dovedl ministr orby statistickými arami vykonstruovat, že kvantum masa

pipadiající na jednoho obyvatele, kleslo o nekonen nepatrnou veliinu

Data ona vypadají následovn:

Druhy zvíat 1900 1^10 Pirost -f- úb>tek —
absolutné v "/o

kon 1,716.488 1,801.090 -f 84.602 -f- 4-9^

hovzí dobytek 9,511.170 9,159.808 — 351.362 — 37^

osli, mezci, muli 66.647 73.041 + 6.394 + 9-5(

kozy 1,019.664 1,253.650 + 233.986 + 22-9;

ovce 2,621.026 2,428.586 — 192.440 — 7-3Í

vepi 4,682.654 6,431.966 -1- 1,749-312 + 37-4:

úly 996.139 1,232.380 + 236.241 + 237.

drbež 26,671.592 35,743-075 + 9.07 1-4^3 + 34-o

Potšitelný je pírost dobytka vepového a drbeže, ale nepíznivý
j

stav dobytka hovzího, zvlášt pozoruj eme-li, že stav telat klesl víc

nežli stav dorostlého dobytka — o 4-1% proti 3-5%. Pomry jsou jest

nepíznivjší, uvážime-li vzrst obyvatelstva. Roku 1900 pipadalo jest

na tisíc obyvatel 3637 kus hovzího dobytka, roku 1910 již jen 320-6 kusí

Ministr Zaleski odvolávaje se na pírost dobytka vepového, snažil s

dokázat, že kvantum masa zstalo tém nezmnno. Takový poet mž
ješt pedvádt jen rakouské snmovn, kde je si jist vtšinou svých stov

penc, jinde by mu ekli, že mohl vypoítat dokonce, že masa ješt pr

bylo, kdyby byl vzal váhu vep trochu vyšší, hovzího dobytka troch

nižší, nežli skuten uinil; vše závisí práv jen od této jednotné váh

a tu možno stanovit libovoln; vždy pi sítání nikdo dobytka nevážil

Nad poklesem hovzího dobvtka pozastavuje se také zpráva d r ;

hotního výboru, která vlád iní rzné výtky. V prvé ad prohl;

suje drahotní výbor, že dovoz argentinského zmrzléh
masa nemže býti nijak stžován nebo zamezová
ani lánkem XX. ani bodem 12. provádcích naízer
rakouského vyrovnání, a také že nejsou proti to mul
dovozu žádné zdravotn policejní pekážky. Rakousl

je v této otázce od Uher úpln neodvislým. Ježto Rumunsko nemže dod-

množství dobytka, k jehož dodání jest oprávnno, žádá drahotní výbo'

aby byl zvýšen srbský kontingent, pi emž nutno také pipomenouti doví

z Ru«ka. ježto je možno, že ani Srbsko nebude moci svého kontingen

využít.

Rozmluva srbského ministra obchodu Nikoly Kapet

novice s redaktorem maarského asopisu, kde ministr tvrdil, že Srbsl

má dostatený poet dobytka, který mže být poražen, konala se je?

ped zahájením války italsko-turecké. Nyní iní Itálie znané nároky 1

srbský trh dobytí, takže není jisto, zdali Srbsko bude ješt s to kr}

spotebu Rakouska, zvlášt jedná-li rakouská vláda se srbskou tak. j

I
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Miinistr v této rozmluv tvrdí: »Zaslali jsme sousední vlád dopis, v nmž
Isme dávali podnt k úprav dalšího neobmezeného dovozu masa podle

iiutonomního celního tarifu. Na tento dopis nedostali jsme odpovdi a

i.íou krom nám bylo sdleno, že vláda sousedního mocnáství udlila

Listému srbskému obanu povolení k poražení a dovozu patnácti tisíc

Drásat. Tuto pímou zakázku^ nemohla srbská vláda vbec schváliti.*

V další rozmluv praví ministr, že jak se soukrom dovdl, rakouská

rláda udlila rzným lidem povolení k dovozu více než 60.000 vep a

:o.ooo vol. Srbský ministr povolil vývoz pouze 10.000 vep a 3000 vol.

,>Nic dalšího se však nestane, dokud vláda sousedního mocnáství nezod-

;)0ví náš návrh na další vývoz nekontingentovaného masa a dokud i další

podmínky nebudou ádn upraveny.« Jak vidti, Srbsko neshledává žádné

nilosti v povolení dovozu masa do Rakouska, a právem.

Pokud se týe horentních cen cukru, doporuil drahotní výbor ku

pijetí návrh Adlerv a Rennerv: »Aby eleno bylo drahot

ukru, vyzývá se vláda, by neprodlen zrušila naízení ze 20. dubna 1898

. . z. 52, týkající se dovozu sacharinu, a aby s uherskou vládou zahájila

sjednávání o zrušení naízení ze 20. dubna 1898 . . z. 49 a 51 o do-

iizu sacharinu z ciziny« a návrh Glocknerv: »Vláda se vyzývá,

lby zahájila jednání s cukerním kartelem o pimené snížení cen cukru,

• ež nejsou v žádném pomru k výrobním nákladm.

«

i Píznivji vyslovil se výbor pro kartel petrolejový. Když
iconkurence Limanové a Standard Oil Company byla pomocí vlády zdo-

ána, vyšroubována cena petroleje ihned ze 24 K na 35 K, I když pi-

:náme, že konkuirenní cena 24 K je neudržitelná, nemožno souhlasiti se

tanoviskem výboru, jenž cenu 35 K prohlásil za pimenou, vycházeje

; toho názoru, že zachování vývozu, který je spojen s velkými ztrátami,

možno jest jen na základ smluvení kontingentu mezi rafineriemi pro

)dbyt tuzemský. Je však otázkou, zdali je rakouským zájmem,
lby export petroleje byl zaku pován tžkými obtmi
la domácím trhu. Podle nejnovjších zpráv o petrolejových pra-

nenech rozhodn tomu tak není. V nejvydatnjší oblasti tustanovické ob-

evuje se v pramenech stále etnjších voda a jsou obavy také již o pra-

neny boryslavské. Dkazy to, že vydatnost pramen klesá — od roku 1909

clesla ze 20.000 cisteren msín na 11.300 cisteren v dubnu 191 1 1—

eba že je jisto, že v Halii bude navrtáno ješt etn pramen. Ale toz-

lodn je nebezpeí, že loupeživým dolováním je petrolejáský prmysl
/akouský ohrožován, a to jedin v zájmu exportu, jímž nad to ješt je

:dražován petrolej na domácím trhu.

Ohledn uhlí žádá drahotní výbor veliké rozšíení pravo-
noci státní; žádá vládu, by pedložila novelu k hornímu zákonu,

íž zmocuje se stát z dvodu veejného blaha postaviti uhelné doly v každé

iob pod nucenou správu, zvlášt pak, když majitelé dol a majitelé

cutacího práva súastní se kartel nebo monopolních snah, nebo když svj
)odnik z dvod slouení s jinými podniky obmezí. Dále vyzývá vládu,

lby pedložila návrh vyvlastovacího zákona, který by zmocoval stát

' každé dob doly z dvod veejného blaha vyvlastniti. Uhlí ze státních

lol budiž prodáváno pímo konsumentm vtších mst nebo obecním
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správám jich. Další požadavky výboru, na získání kutaciho práva v ob-

vodu moravskoostravském a snížení tarif uhelných na státních drahách

o 50 procent, budou tžko proveditelný, prvý z dvodu, že tím by vznikla

nepohodlná konkurence osobám vysoko postaveným, druhý z dvodu, že

uhelné tarify jsou již nyní tak nízké, že se pohybují na samé hranici

vlastních náklad s dopravou spojených.

O zpráv drahotního výboru jednáno v plenu snmovny 22. listopadu.

Hlasování skonilo dokonalým vítzstvím stran
agrárních. Mimo návrh Rennerv, vyslovující zásadu, že dovoz ar-

gentinského masa není vázán na povolení Uher, zamítnuty všechny ná-

vrhy výboru, týkající se masné otázky, a pijat návrh Stein-
h au sv, vyzývající vládu, aby se postarala dle poteby o dovoz argen-

tinského masa, omezený co do množství a asu. Rovnž pijat návrh

Rennerv na povolení dovozu srbského masa a návrhy, týkající se zve-

lebení chovu dobytka. He nežli pro agrárníky dopadlo votum snmovny
pro cukrovamický kartel, nebo návrhy výboru shora uvedené pijaty

i pes to, že kartelu svými hlasy piskoili na pomoc mladoeši.
*

Svaz eských mst pikroil také k ešení otázky drahoty a svolal za

tím úelem anketu do Plzn.
Plzeské dlnictvo podalo anket ve form resoluce nej-

akutnjší požadavky. Mezi jiným žádá tu, aby obce pikroily k ešení

otázky nezamstnanosti. S povdkem dlužno konstatovat, že obec praž-
ská chce dát první píklad k ešení této otázky v Rakousku, založivši

obecní ústav pojišovací, který má již od i. ledna 1912 zahájit

svoji innost, tístav záleží ze dvou oddlení: pojišovací po-

kladny a nadlepšovací pokladny. Obec hradí zaizovací a

správní náklady pojišovací pokladny a nadlepšovací poskytuje .roní pí-

spvek. Správa ústavu dje se za dozoru mstské rady zvláštním vý-

borem, jenž záleží z obecního úedníka, jmenovaného mstskou radou, a

z písedících, z polovice volených mstskou radou s jedné strany a leny

pojišovací pokladny, jakož i zúastnnými spolky s druhé strany. Pro

prvý rok je celý výbor volen mstskou radou.

Za leny pojišovací pokladny mohou býti pijati všichni dlníci a zí-

zenci v Praze bydlící nebo zamstnaní, pravideln výdlku schopní, u vkt-

od 16. až do 65. roku; ženské osoby však jen tehdy, jsou-li svobodné^

ovdovlé, nebo trvale rozvedené, i provdané, ale pro výdlkovou neschop-

nost mužovu nutkané vyživovati rodinu. Dlníci výdlku neschopní nebe

se mzdou vtší než 2400 K jsou vyloueni. Píspvky jsou roztídny stup-

ovit dle povolání a rodinného stavu len ve tyi tídy. V pípad ne-

zamstnanosti poukazuje mstský ústav práce lenm, kteí vyhovli svýn.

povinnostem k pojišovací pokladn, píležitost k práci ped ostatními pi-j

hlášenými. Nemže-li býti poukázána pimená práce, kterou nezamst-

naný dle sil svých tlesných a duševních zastati mže, obdrží lenové po
póru, mají-li odbytu karenní lhtu 52 píspvkových týdn. Pod tresten

ztráty podpory dlužno pijati každou práci pimen placenou a vhodnou

i mimomístní a mimo povolání. Vi tomu není závazku pijímati pouká

zanou práci, je-H nepomrn tžší než posud konaná a zpsobilá pivodit
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[ijmii ve schopnosti povolání nebo dostavila-li se stávkou a výlukou. Ne-

zamstnaní lenové mají se denn v úedních hodinách osobn pedsta-

iovati. Sdružením zamstnanc, ítajícím aspo 30 len, by-

lícich neb zamstnaných v Praze, a majícím vlastní sídlo správní v Praze,

iii/.c býti povoleno, aby pihlásila hromadn ku pojištní ony své leny,

•ui splní podmínky pijeti do pojišovací pokladny.

Celem nadlcpšovací pokladny je zvýšiti pojištní nezamstnaných
(iskytováním pídavk, pokud berou podporu od pokladny pojišovací.

ýše nadlepšovacího pídavku stanoví se podle stavu jmní vždy na msíc.

idruiení zamstnanc shora uvedená mohou být pipuštna k úasti

nadlepšovací pokladn.

\'ýbor ústavu podává zprávu po skonení každého roku úetního
innosti ústavu mstské rad a fakultativn i spolkm zúastnným.
Mstská rada povolila ústavu pro poátek jeho innosti 25.000 K,

(ly jenom o 5000 K mén, nežli povoluje každoron nmeckým koským
,i\odm.

Stávka v textilním prmyslu severovýchodních Cech

konena, když ve všech závodech poskytnuty dlnictvu tu vtší tu menší

ídavky. Jedním z posledních, kdož se s dlnictvem vyrovnali, byl

)r. Kramá.

\' nmeckém prmyslu kovodlném došlo koncem listo-

adu v Berlín k velké výluce dlnictva. Podnikatelé chystali se

ní již dávno, jak vysvítá z komuniké ze 30. srpna, kde ústední svaz n-
,ieckých kovoprmyslník prohlašuje, že na uzavení tarifních smluv a

avedení minimální mzdy kovoprmyslníct asi za žádných okolností ne-

istoupí. Kdyby dlníci trvali na tchto nebo jiných požadavcích, pod-

opávajících výkonnost kovoprmyslu, podporoval by ústední svaz svorn
íslušné okresní svazy.

\'ýluka provedena 30. listopadu, když stávkující dlnictvo slévárenské

'amitlo nedostatené ústupky zamstnavateli poskytované. Do 3. prosince

ylo vyloueno 32 tisíc dlník, 5. prosince docíleno však již dohody, když
a schzi stávkujících sléva více nežli dvoutetinovou vtšinou usneseno
iijati ústupky zamstnavatel, zvýšení hodinové mzdy o 2 feniky a zkrá-
ení pracovní doby na 9 hodin.

*

O strašlivých pímo pomrech japonského dlnictva
'odána zpráva v pedešlých dvou íslech »Naší Doby«. Dodatkem ke lánku
'Chachnerovu nutno sdliti, že 28. bezna 191 1 pijat v Japonsku pece
ovární zákon s pedpisy ovšem zcela nedostatenými. Zákonu tomit
odléhají podniky, zamstnávající více nežli 15 dlník, a podniky s ne-
ezpenou a zdraví škodlivou výrobou. Osoby mladší 12 let nesmjí být
amstnávány, ale správní úady mohou povolit zamstnávání osob star-

ých 10 let v podnicích s lehkými a jednoduchými pracemi. Osoby mladší

5 let a ženy nesmjí být zamstnávány déle než 12 hodin denn, ale pí-
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slušný ministr mže pracovní dobu prodloužit nejvýše o 2 hodiny denr

Tyto osoby nesmjí být zamstnávány mezi lo. hodinou veer a 4. hodin

ráno. Ustanovení toto má zase tolik výjimek, že vždycky nkterá se hoi

Tmto osobám musí podnikatel poskytnouti msín alespo dva dni o

poinku. pi dvojí stíd s prací od 10 hodin veer do 4 hodin ráno t)

dni. Pi práci více nežli šestihodinové musí dlníkm poskytnout pracov

pestávku alespo 30 minut, pi práci více nežli deset hodin alespo jcdi

hodinu. Smny od 10 do 4 hodin v noci nutno nejmén každých 10 d

stídat. Prodloužení pracovní doby o nejvýše 2 hodiny denn mže b;

povoleno nejvýše pro 120 dní v roce.

Osobám mladistvým a ženám nesmjí být pidlovány práce s jede:

výbušnými látkami nebo jinými nebezpenými látkami, ani nesmjí b

zamstnávány v místech, kde se vyvinuje hodn prachu nebo nebezpený

plyn. Ale i tato ustanovení mohou být ministrem po dobu 15 let suspe

dována. Ministr mže omezit nebo zakázat práci nemocných osob ne

thotných žen.

Zákon zavádí také jakousi tovární inspekci a sociální pojišovár

pivodí-li si dlník pi práci bez vlastního hrubého zavinní úraz, nel

onemocní-li, nebo zeme, je majitel továrny povinen podporovati jeho ne'

jeho rodinu dle ustanovení, jež urí císaské naízení.

Podaené jest ustanovení lánku XVIII.. dle nhož majitel tován

mže urit továrního správce, splnomocnného pro všechny záležitos

továrny se týkajíci. mimo povinnost podporovati nemocného dlníka. Je

však majitel nezletilý, nebo zbaven obanských práv a povinností, ne

jedná-li se o právnickou osobu, pejímá zástupce i tuto povinnost. P
pestupky ustanovení ohledn« žen a mladistvých dlník stanoveny js<

penžité pokuty až do výše 500 yen. Kdo bez závažného dvodu zamt

inspekci, je trestán pokutou až do 300 yen. R.

ŠKOLA.
Reorganisace pokraovacich škol živnostenských.

Otázka živnostenská je dležitou souástí národní eské politiky.

jádro její tkví v akci svépomocné, zvelebovací a vzdlávací. V trnní (

Toku 1907 slibováno nové snmovn ^promyšlené a energické provádt

výrobní politiky, která by všechny v lidu dímající síly pivedla k haní

nickému rozvoji a umožnila úplné využití vymožeností technického
1

kroku«. Zstalo, bohužel, namnoze pi tchto krásných slovech. Nedostat:

jakékoliv zákonné úpravy rakouského školství pokraovacího je to*

smutným dokladem. Ani organisace živnostnictva samého (spoleenstv

neuvdomují si dosti dležitosti této vci, nechápou, že spása živno-

nictva je pedevším ve zvýšené výrobní zdatnosti, obchodní vyškoleno!

a mravní vysplosti. Píliš a bezdvodn stále se živí nespróvná ob
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ped úinky výroby velkokapitalistické«na malé živnosti a bláhov se ví
neudržitelné theorii Marxov, jako by vzrst prmyslu znamenal zánik

živností malých. Zkušenosti statisticky zjištné tomu nikterak nenasvd-

ují. V Nmecku vykonáno bylo v r. 1907 po 12 letech všeobecné sítání

obyvatelstva dle povolání, jež vdecky zpracoval prof. Conrad v »Jahr-

biicher fr die Nationaloekonomie und Statistik*. Tu se nám objevují po-

zoruhodná fakta: Ve vzpomenutých 12 letech (1895—1907) ubylo v N-
mecku zemdlských zamstnanc celých 800.000, ili úast obyvatelstva

v zemdlství klesla z 35-7 procent na 28*6 procent. To znamená pokra-

ující zprmyslnní nmeckých zemí. Naproti tomu v živnostnictvu tako-

ivého úbytku nenalézáme, naopak ve mnohých oborech, zejména ve zpra-

fování kže, deva, ve výrob potravin, odvnictví, malé živnosti t. j. ta-

kové, které zamstnávají 2—5 inných osob, stouply za tvrtstoletí od

r. 1882 do r. 1907 z 436.418 závod, zamstnávajících i-ii millionu lidí, na

501.963 závod s I '35 milionu zamstnanc. Stední živnosti, zamstná-

vající 6 10 inných osob, stouply dokonce z 12.846 závod se 104.508 za-

:iistnanci na 46.773 závod s 340.779 osobami zamstnanými. Profesor

nrad dovozuje z toho správn, že theorie Marxova o zániku živností

oprávnnosti nemá, ale že také krajní snahy ochranáské, požadující vše-

možné prkazy zpsobilosti a omezující živnostenskou svobodu, nejsou

správné a úelné. Nenalézáme-li tedy v Nmecku úpadku živností, nýbrž

naopak jich zvelebení a vývoj, jdoucí soubžn s povznesením prmyslu,

musíme hledati píinu toho pedevším ve zdatnosti i odborném vzdlání

emeslnictva. Tím více náleží také u nás otázce živnostenského vzdlání

inovati bedlivou pozornost. Zvlášt pak školství naše pokraovací je velmi

^zanedbáno, a zákonná jeho úprava stává se potebou neodkladnou. Jest

významno, že již v základních zákonech školských z r. 1869 na pokrao-
v^ací školy se pamatuje, že v Dolních Rakousích školy takové byly zizo-

vány zvláštním zákonem zemským z r. 1873 a prospívají velmi utšen;
je však my zákonité úpravy nemáme.

Naízení z dne 24. února 1883, dle nhož se školy zizují, naprosto

nepostauje. Zpráva dvorního rady prof. dra. elakovského, podaná
jménem zemské komise školské na snmu eském dne 14. bezna r*. 1907
5 úprav pokraovacích škol živnostenských, jest vlastn kiklavou obža-

lobou vlády tohoto státu. Vytýká se tam, že od mnoha let jako ervená
lit táhne se jednáním eského snmu a jeho komisí školské, rozpotové
živnostenské otázka tato, podnícená peticí, podanou snmovn Jednotou

< povznesení prmyslu v království eském již r. 1880. Vyskytly se obtíže

dozoru ke školám, nesnáze finanní, a psobeny byly stálé prtahy. Vláda
zaujala stanovisko naprosté neinnosti. Proto r. 1902 k návrhu poslance

Špindlera vyslovila školská komise politování, že vláda po 23letém na-

máhání staví se proti zákonnému upravení prmyslových pokraovacích
5kol. Tehdejší prohlášení vládního zástupce ze dne 10. ervence 1902 ve
5kolské komisi bylo skuten dokumentární. Akoli vláda ped tím slí-

DÍla podati na snmu rámcový zákon o školách pokraovacích, prohlásila

nyní, že »se zákonnou úpravou musí se vykati potud, pokud dobrovolným
nakládáním škol pokraovacích nebude aspo pibližn podán obsah rám-
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cového zákona«. Máme prý v echách ekat, »až se pomry vyjasní« a -

»až také v ostatních zemích rozvoj pokraovacího školství žívnostenskéh

dle skutených pomr a praktických poteb v pibližn uzavený cele

se ustáli«. Jest to dokladem ubohé školské politiky v tomto stát. Marr

bylo úsilí zejména eských povolaných initel, zvlášt pražské obchodí

komory, a našich odborník, dvorního rady erného a inspektor

We i gn e r a.

V naší dob, kdy dle známého výroku Dra, Kramáe »š k o 1 s t v

není vbec aktuální*, nedje se ve vci nic, a královská Prah;

mající peníze na luxusní stavbu obecního domu i na koské dostih

v Chuchli, otálí stále s vystavním aspo jedné vzorné budovy pokra(

vacích škol odborných s dílnami. Organisace živnostenské nevnují rovní

dležité této otázce pozornost dosti energicky a nevystihují pln dalek(

sáhlého jejího významu. Jako v pomocném školství Nmecko nás pe(

ilo o celé hony, tak ani v pokraovacím školství pomry naše nesnese

srovnání s nmeckými. Do Mnichova není z Prahy daleko. Nuže, tam
;

dnes 46 pokraovacích škol odborných, umístných ve 4 úeln zaízenýc

budovách ústedních a nkterých domech škol obecných, stejnomrr

rozdlených na sever, západ, východ a jih msta. Poetu stoupl v ro(

191 1 na 12.000; náklad na jednotlivce iní u dvat prmrn ron 40 ]\

u hoch 85 M. (Ovšem žák obecné školy stojí 90 M. a žák stední ško!

dokonce 200—300 M.) Správn tvrce pokraovacího školství mnicho^

ského dr. Kerschensteiner naproti rozpakm finanním dí : »Ne

dražším na svt je vždy nevdomost a neschopnost, nejlacinjší je vžc

nejzdatnjší práce.«

»Jednota Komenského*, spolek pro reformu školství, za souinnos

dvorního rady erného, inspektora Wíeígnera i uitelstva škol pokra(

vacích zídila zvláštní odbor, který však pro neochotu povolaných inite

nemohl dosud irozvinouti žádoucí innost. Péí její inspektor Weigner v;

konal adu pednášek v jednotlivých mstech eských a moravských, al

vzbudil zájem — bohužel, vc znovu usíná. V poslední schzi sboru obe

nich starších cis. rada Schrótter správn znova pipomenul královské Pra;

velikou její povinnost; Praha by mla dávati svtlý píklad jiným mstu
eským. Ale také eská delegace ve Vídni a ministerstvo veejných pra

nemly by otázky zákonité úpravy pokraovacího školství pKjnechávati dá

bez povšimnutí. Nesmí se pece státi, eho se obával inspektor Weigne

že »zištnost a krátkozrakost, hospodáská a sociální nouze naše a konei

politická odvislost postaví tmto požadavkm silné hradby«. Je to kt

eské palivé otázky školské, jež ešena nebude emi a manifestacen"

nýbrž promyšlenou, houževnatou a trplivou prací jedinc pro vc nai

šených. Jest to krásný úkol živnostenské kulturní svépomoci. —na.
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Krásná:

|, F. Karas: Hoké asy. Román ze švédské vojny. V Mor. Ostrav 1911.

[Levná sbírka lidové etby sv. 3. Nákladem Vydavatelského družstva Mo-
ravsko-slezské Revue) — Dr. V. Plaek: Atropa belladona. Humoresky a
íílenstva. 1910. (Nakladatelství Pemysla Plaka na Kr, Vinohradech.) — Jan
Osten: Paní Klára. 1910. (Nákladem Aloise Lapáka v Praze- V.) — Mi-
:hajloKoubyskij: Z hlubin duše. Z ukrajinštiny peložil V. Char-
irát. V Teli 1910. (eská expedice XX. století, rediguje Lad. J. Živný, sva-
sek 3. Nákladem knihkupectví Emila Šolce.) - H. Sudermann: Píse
písní. Z nminy peložil Rudolf Neumann. V Praze 1910. (Hajnv výbr

románv a povídek III. Nakladatelství Dra Ant. Hajná v Praze.)

Pro dj svého historického románu Hoké asy sáhl J. F. Karas
fio doby po smrti Valdštejnov, kdy vojsko císaské stíhal nezdar za

fiezdarem a pod zhoubou války úpti poala Morava. O Olomouc bží,

'lejíž posádce velel slabošský a rozmailý Antonio dle Miniati, který Švé-

im, Torstensonovi, pevnost vydal bez boje a s potupou; císaští pokusí

ie po dlouhém obléhání zmocniti se msta opt lstivým vpádem noním,
\však marn; a když armádu, jíž velel Burian Ladislav z Valdštejna,

;)ylo nutno odvolati, aby elila švédskému vpádu na jižní Moravu a

c Vídní, msto zstane v moci švédské. S tímto všeobecným podkladem
íiistorickým spisovatel spojil romantický píbh o lásce mladého dstoj-
líka ve službách císaských, Libora z Drahan, k mšanské pann Cecile,

cterá mu v nestálých a nebezpených dobách zstane vrna, až po hrdin-

ských inech, jež ho málem stály život a uvrhly v zajetí švédské, vzchází

ladje na jejich spojení; ji však zachvátí mor a Libor, vystoupiv ze

lužby vojenské, odchází z msta spustlým krajem, aby — snad — utrpení

pvé vyhojil tžkou prací na rodné pd.
Jeden úkol román tento mže vykonat : dobe pouí o smutných a-

ech, jež dolehly na eské vlasti za osudné války; informuje, o bželo
trategicky a politicky, vyliuje situaci a jednotlivé dležité etapy v pr-
bhu války na základ historie a kroniky; ukazuje, jak válka stala se

louhým emeslem, pi nmž idea nebo pesvdení byly vcí vedlejší, a jak

ítel i nepítel ubližovali zemi stejným dílem. Dovede také obas vzbuditi

;iaptí, jako pi popisu nebezpených srážek, pi noním vpádu, jehož se

ísaští odvážili a v nadlidském zápasu s nepátelskou pesilou podlehli;

nazí se naptí zvýšiti tím, že co nejastji je sousteuje k osob od-

ážného Libora, arci se zejmou idealisující stranickostí vzhledem k jeho

omru k Cecile. Avšak umleckého mítka na dílo klásti nelze. Zmí-
né dv složky románu neprolínají se v organickém zpracování, nýbrž

dou takka mimo sebe, po partii historické následuje partie sentiment-

ální romantiky, jimiž dj se nevyvíjí, nýbrž jen posouvá. Román není

ropracován ani ideov. Prokmítá sice tendence protikatolická, která horlí

a to, že ve jménu Kristov páchají se nelidskosti, pi nichž Hospodin
e svém chladném byt nadhvzdném nepohne rukou, ale stejn horliv
dsuzuje se nestatenost císaského generála Miniatiho, neschopnost jeho

ojska a potupná kapitulace; ví se, že jediní echové ve švédském
ojst slouží z pesvdení nemohouce zapomenouti na slávu eského
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jména a majestátu Rudolfa II., ale s velikou chutí vyliuje se lest císa-

kých, s kterou na radu pátera Michala podniknou v noci vpád tajnými chod-

bami, aby zaskoili Švédy, od nichž evangelíci mnoho ekají. O vážnýcl

pípadech válených usuzuje se ne na základ situace, dané v román,

nýbrž na základ pedbžného studia historie; oddal se jim spisovatel tal<

horliv, že v román cituje jako v odborném pojednání tu V. Praská, ti

Rezka nebo Bretholze. Podobn výpovdi zúastnných osob nejsou sd-

lením vlastních dojm a zkušeností, nýbrž referováním z kroniky. Na vy-

líení až bravurn hrdinských kousk vynakládá se mnoho píle, ale otázk)

dalekosáhlého významu se odbudou celkem hladce a strun; staí m
píklad píinu války vyložiti pouhým tvrzením, že »jednm i druhýn:

jako na zavolanou pišel pímo lavin podobný rozvoj Lutherovs

uení«? Nesvdí pi tom o stilistické promyšlenosti, když o šenkýi ne-

staícím nalévat se praví, že »pot s nho lil hrubým crkeni, jako s je-

lena, jemuž v patách bystrá smeka bží«, když milenci se rozcházejí s va-

rovnou poznámkou panny Cecily, že »nesluší se to ani, za takové tmy stál

s vojákem*, a když zeme, íci že »bylo po ní«; taková triviálnosl

výrazu nedá se vyvážiti otepanými a nevhodnými analogiemi z ecké

mythologie.

A tropa belladona, obsahující ^humoresky a šílenstva«, jesl

dle vlastních slov autora V. Plaka název knihy veselé i »chtjící být

veselou*, v mateštin to slovo znamená rulík zlomocný, ale tená prj

uiní dobe, když si názvu nevšimne, nebo autor si peje, aby knih

»udlala tenái dobe*, rád-li se zasmje, a nerad-li, nebo nesmj e-li st

vbec, aby mu také udlala dobe; v tomto druhém pípad ti následujíc

teky s vykiníkem mají snad njaký význam hlubší. Posloužíme nkolikí

málo dávkami na zkoušku. Je tu humoreska (i šílenstvo?) R e v a k c i n a

c e, v niž dcery uitelovy vyhlížejí, zajde-li doktor Vank díve k nim

k purkmistrovm, a když zamíí k tmto, padnou do mdlob; »což po-

znal zdrcený otec dle toho, že si mnoho v míst nevybíraly a skutalily s(

svorn od okna pímo pod piano...*; paní purkmistrová jediné sv(

dcerušce vykládá, že je husa, protože »když ti svobodný doktor pi mdlobi

rozepíná živtek, nemáš ho nikdy chytati za ruku; to je proti všem pra

vidlm slušnosti*; a marné jsou dceiny protesty, »že je na místech, jich;

se u ní dosud ped doktorem žádný muž nedotýkal, znan choulostiva«

je jisto, že si tím pokazila kariéru. V humoresce (i šílenstvu?) Angli
cké hodiny sleny Vlachovy mstský strážník promlouvc

k sthujícímu se adjunktovi mstského úadu slovy: »Pane adjunk, te ui

jim nezbývá, než aby se nakvartýrovali do našeho lapáku defenetiv !«, í

když se zamiluje do krásné Amerianky, interpeluje ho tajemník: »Tak u;

mi pece jednou, love kancelistská, eknou, co tam s tou ženskou d
láli ?« Milostné záchvaty skoní tím, že služka Mana místo d<

komrky k sluhovi Jakubovi vleze po žebíku k doktoru apkovi. J m é,

nem zákona doktor imbaba hartusí »ouadn* na »poHcajta«: »A t(,

jste to prase, prasata, pkn hlídali!* První remunerace Timo
thejeLapáka zaznamenává fakt, že když »byl pan uitel nkdy nucei

vyhovti nutkání pírody a musil vyjíti*, dával na žáky pozor Timothej

Když v Bílých vránách kapitán vltavského parníku zadívá se n;
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ibl nožek i lýtek dívích* tak, že zapomene pistáti, tu »{lavelské ho-

n po nm hodily nkolik shnilých jablek a jedno smradlavé vejce*,

,ranc ho šouchl do bicha bidlem a kormidelník mu srazil perkem apku
'hlavy. V jiné humoresce (i šílenstvu?), Co zmže láska, otec

rnuje synovi své zkušenosti z ciziny slovy: »Koza volete, seor a be-

lilen's jsem se pi tom nauil. « Staí? Je teba dokazovati, že koovské

ipady pro pobavení u džbánku nejsou ješt humorem? Že to sotva má
i svdomí Ignát Herrmann, který prý spisovatele do literatury zavádl?

Svou knihou Paní Klára znova ukazuje Jan Osten, jak v ne-

ilnéni život hledí zachytiti každý dojem a významnjší jednotlivost;

ho prosaické rty by mohly míti název denníku všedního života. I v této

lize vypravuje o všem pravideln s takovou sdílnou úastí, že si ne-

dnou pomyslíme, že by byla hodná vci lepší. Zabíhá však tentokráte

ední skutenost leckdy v smyšlenou pravdénepodobnost, jako Krásné
í s t o, P i p a d, ba i sama povídka úvodní Paní Klára, pes nábh

: pípadu složitjšímiu. Takových detail však, jako vypsání banálního

'ilostného dobrodružství, poínajícího slovy: »Odešel jsem do vedlejšího

)koje. S tlukoucím srdcem naslouchal jsem šustní šat, slyšel jsem, jak

ehá do postele a zhasla lampu« a konícího : »Mohu íci, že jsem byl

)lažen jako zídka kdy«, mohli bychom už býti ušeteni. Místo toho je

f)sti píležitosti k takovým postehm spoleenské lži a petváky, na

kou naráží teba Známý z Petína.
Velmi jsme povdni eské expedici, že k nám uvedla tak pozoru-

)dný zjev, jakým jest ukrajinský básník Michajlo Kouby-
kij, pekladem jeho prosy, pojaté v knihu Z hlubin duše. Hodí se

;lmi dobe, abychom poznali v Koubyském skuteného básníka, citu-

nou jemnou duši, na kterou, zdá se, nebyla bez vlivu poesie Whitmanova

Joh. Schlafova. Jest básníkem individuálního smutku a soucitu s lidskou

tatností a bídou, který hledá útchu v klamné lásce k životu a v elegické

.dosti nad nádherou pírodní krásy. A se oddává lyrické reflexi (Mra-
y. Únava, Sámasám) i vylícuje dojmy z neobyejn tžkého a ne-

ídného života doby (Smích, Personagrat a, Neznámý), v nichž

nií se nebo pronikne zoufalý výkik spoutané svobody, ubíjené násilím

tyranstvím, vždy vycítíme záchvvy duše plaché, která se pece chce odvá-

ti závratného letu, a postehneme hluboký, pronikavý smysl, kterým básník

lalysuje nejen vlastní své nitro, ale s jistotou dovede ísti také v duších

ných. Z pípad lidskosti a nelidskosti dovede vytžiti bohatství vnit-

ho života; ukládá je v neobsáhlé prosy, fragmenty, skizzy, studie, avšak

) vta, to poznatek, a ádky mluví za celé strany. Z vdomí lidské tragiky

/vrá jeho vnímavost duševního dní; tragika spoívá v touze po su-

írenní individualisaci vlastní bytosti a v nemožnosti ji realisovat, pro-

iže ád vcí toho nedopustí; závidí planetám, jichž dráze nikdo se ne-

ostaví v cestu, kdežto on vždy a všude na své cest setkává se s lo-
;kem, avšak hrdost této touhy ustupuje ped soucitným, poznáním lo-
éka, trpícího tíhou spoleenských pomr; chtl by žíti jako mrtvé nebe,

íiko neživá zem, jako voda, rostlina, životem svým, samostatným, ne-

'že však zavíti zraku ped nutností, která místo toho pikazuje boj a

Iíkání. A jako jest bohatý obsah vnitní jeho pros, tak jest sytá jeho

i

i
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forma, která se promyšlen zhušuje v plastický výraz. Odkazuji k obra;

jasného zimního dne v »Neznámém«, k portrétu vzeského dozorce K
ienika v »Persona grata«, k vystižení dojmu tichého dešt v »Cestou«

vbec k malb pírody tamtéž i jinde. Praví na jednom míst (v »Nezn

mém*) : »Budu ležeti a budu navlékati jako korálky úryvky svých myšlení

beze slov, bez inkoustu a bez papíru. Nebo myšlenky jsou bystré a lehl

jako ptáci a slova jako tenata, do nichž myšlenky lapáš: jednu polapíš

ostatní se irozprchnou* : ale cokoli polapil, jsou opravdové korálky, v

lovené z bohatého nitra básníka.

V Sudermannové obsáhlém román Píse písní jde o žei

(Lilii), která stojíc ve svt sama, poutá svou neobyejnou, neodolatelní

krásou, po prchavém flirtu stane se chotí sestárlého vysokého hodnosta

vojenského, na jehož statku zapede se v pomr s mladým hospodáský

elevem (Prell) a musí odejíti; v Berlín chce se živiti poctivou prai

stane se však, byvši oklamána, maitressou Prellova pítele, bohatého t

várníka (Dehnicke), žije pohodlný život s nkolika episodami pravý

berlínských orgií, vášniv se zamiluje do mladého uence, stojícího i

prahu své kariéry, k vli nmuž opustí Dehnicka, odhodlána jsouc zam

niti život rozmailé nádhery s prostým životem po boku jeho; on vš;

v jedné nestežené chvíli pozná její nezkrotný, vášní žhavý temperame

a zekne se jí; naež Lilii jde, aby v noci s mostu vrhla se do ek
avšak — nemá k rozhodnému inu odvahy a z jara píštího roku stai

se — Dehnickovou chotí. Jest to variace thematu o padlé žen, která

vypisuje s napínavostí až raffinovanou, pro Sudermanna však dí

nemá zvláštního významu. Tím také, písn vzato, odpadá dvod, pr

bychom práv tento z jeho román mli míti peložený. Bylo by z

hodno, aby pekladatel byl pímo vyslovil dvod, který jej k ton

piml. Zdá se, že tak jako Sudermann, také on vedle asovosti poít

pedevším se zvláštním oznaením díla, jakožto »Píse písní«; to vš;

není niím jiným, než celkem nejapným symbolem: otec zanechal dce

prchnuv od ní a od ženy, odkazem rukopis vlastní hudební skladby, (

které si mnoho sliboval a kterou nazval »Das hohe Lied«, a odkaz ten st

se jí symbolem všeho jejího konání, dovedl ji aspo uiniti vnímav(

pro toho, kdo sám íst, jednou se k ní ml piblížiti; piblížil se k

v osob onoho uence; když však ani tu nenadešla pro ni hodina spinet

vrhla odkaz otcv do vln, sama však se vrátila v život bývalý. Jak patrn

i vztah k dílu samému jest hledaný, nucený. —cj—

Pouná.
Tomáš apek, Padesát let eského tisku v Americe. - Gustav Ado
S k a 1 s k ý, Z djin eské emigrace osmnáctého století. - Alois Novot n
Vyuováni slabomyslných. — Jan Lenner, Reálie na stedním stup

školy obecné.

Tomáš apek : Padesát let eského tisku v Americ
New York 191 1.



Kniha známého eského emigranta je vnována oslav, tebas o nco
opoždné, události, která ku podivu nejen u nás, nýbrž v samé Americe

nedošla vbec povšimnutí, natož oslavy: dne i. ledna 1910, jak praví

^ivodní slova pedmluvy, bylo tomu zrovna padesát let, co se v Americe

'narodilo eské písmenko, nebo toho dne ped pl stoletím František Ko-

rízek vydal první íslo »Slowana Amerikánského« v msteku Racine, ve

Státu Wisconsinu. K jubileu významné té události, ba djinného mezníku

amerického ešství chystal apek prvotn jen menší sta, ale ím hlou-
-'-''] vnikal do zajímavé látky a materiálu, sebraného v dob nkolika let,

pevnji v nm se zachycovala myšlenka, aby poídil co možná pesný
1 úplný soupis všeho eského tisku v Americe za poslední padesátiletí.

\cbylo to dokonce vcí snadnou a píjemnou v zemi, kde nebylo dlouho

. nhec eských knihoven, kde ani hlavní asopisy nemívaly vlastních ar-

rhiv, a kde soukromníci nemli ovšem vbec smyslu pro uschovávání e-
ského tisku. Kdežto Poláci mají již léta vlastní své museum národní s bi-

iliotékou polskou v Chicagu, sbratel eských tisk je odkázán stále jen

i;i soukromou pomoc a trudnou práci vlastní. Nikdo by neuvil, že nejen

'. mnohých asopis eskoamerických zachoval se dnes pouhopouhý titul,

lýbrž že dokonce není nikde sebrána ani literatura, pozstalá po muži tak

ivého asu známém a plodném, jako byl Ladimír Klácel.

liistorik litenatury i djin politických nebude proto moci býti ani dost

i dost vden apkovi za to, co vykonal v trpkých tchto pomrech. Jádro

eho spisu (str. 81 další) podává zajisté soupis nemén než 326 eských
asopis, poínajíc zmínným již týdenníkem racinským, a o pár dní

nladšími Národními Novinami v St. Louis, až po denník Svt, msíník
Odvník a volební týdenník eský Demokrat, jež vesms zaaly vycházeti
'' únoru 1911. Druhý oddíl soupisu (od str. 187 další) podává ostatní

eské tiskopisy, adresáe, besedníky, knihy obsahu nejrznjšího; je cha-

akteristické, že asopisy, a mly namnoze život pouhých jepic a vychá-

:ely vtšinou dobu velmi krátkou, vždy dusily a dosud dusí literaturu

:nižní docela ve shod s životem amerických ech, jimž ve shonu o denní

hléb nezbývá vbec více asu než na zbžné petení novin. Ostatn není

c ani co diviti, teme-li úsudek apkv, že v celé knižní literatue esko-
inerické mimo slovníky a uebnice (hlavn jazykové) není ani pt prací

skutku cenných: vtšinou jsou to peklady, asto dost ubohé, a brožury
icpatrného rozsahu i obsahu píliš asov omezeného.

t

Hlavní slovo tedy i na dále budou míti v Americe asopisy. Lze
nich — docela jako u nás — uznati celkem dva hlavní smry, píke

íroti sob stojící: svobodomyslný a klerikální : k nim teprv v poslední

lob pibývá proud tetí, bujn se šíící : literatura pracovník sociali-

ticko-anarchistických, jimž samy pomry Spojených Stát severoameri-
kých pracují do rukou. Je zajímavo, že názvy asopis velmi asto vzaty
sou pímo z literatury eské vlasti, a že nkteré z nich opt a opt se vy-
kytají a zas zanikají (na píklad! echoslovan. Diblík, Hlas, Národní No-

t.iny,
Pokrok, Slovan, Vstník a pod.).

Soupisu pedesláno nkolik statí voln spojených o prvních eských
ysthovalcích, o innosti Vojty Náprstka a Ladimíra Klácela, o pomrech

^
postavení redaktor a literát eskoamerických vbec. Jsou to, bohužel,

NAB DOBA. R. XIX., . 3., 1911. 20. prosince. j5
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pravideln zprávy smutné a bolestné: teme o trpkém zklamáni prvnicl

eských osadník, ktei se docela vážn obirali myšlenkou, pejíti do asij

ské Rusi (zámr ten zrodil se v hlav samého Náprstka, který snil o jaké;

ideální Nové echii v Amuru) ; teme o trapném osudu i hlulx>kých stra

stech mystického idealisty Klácela (apek optn s drazem vyvrac

tvrzení, jako by teprv Klácelv píchod znamenal vznik Volné myšlenk}

v Americe) ; teme o jeho utopistických snahách o slouení všeho lidstv;

v komunistickém Svojanov; teme o ubohých pomrech redakních, je;,

výmluvn illustruje faktum, ža asopis, vycházející dnes již 23 let, má yi

své knihovn všeho všudy kus Riegrova ( !) Nauného slovníku, nkolij

oškubaných brožur, jeden informaní almanach a nco tiskopis, rozesí

laných státem zdarma. Že o njakém soustavném dopisovatel ství a promy

šleném i vyerpávajícím plánu redakním pravideln nemže býti ani ei
rozumí se samo sebou: Žije se nkde takoka den ze dne, bez vtších ob|i

zor a bez pehledu celkového vývoje.

Nejtrapnjší ze všeho je poznání, že výsledek vší té práce nehonoj

rované a nedocenné je pravideln nepatrný: i apek sám svým niísteii

vykládá, jak rapidní je iipadek národního vdomí u eských emigranti.,

a jak s tím docela paraleln ubývá i zájmu pro to, co se dje v eské vla?*^

Je zjevem docela pravidelným, že s poátku asopis vnuje událost

doma ve vlasti aspo tolik místa, co vcem americkým, ale postupem dob

zájmu i zpráv ubývá, z politických lánk sthují se do podízených a za

strených rubrik, konen mizejí a zapadají tak, že »kdežto se díve vy

dávaly eské knihy v Americe, tisknou se nyní americké noviny v eskj

rei«. Byl kdysi u nás veden prudký spor o budoucnosti amerických Cech

a kvapném odnárodováni odumelé té vtve, jíž nestaí oživiti nový a nov

piliv pisthovalc: v slovech apkových je obsaženo trpké potvrzer

toho, že skeptikové mli i v této vci pravdu. A co pi tom nejdivnjší -

i v praktickém prostedí americkém nejdéle udržují se práv neblab

rysy eského tisku, velikolepé projekty, návrhy kongres i sjezd a — la

not least — spory o náboženskou víru.

Spis apkv je vyzdoben peetnými illustracemi, obrazy eskoanu

rických žurnalist (Oliveriusa, ady, Bárty, Pastora atd.), snímky as(,

pis, ukázkami tisk atd. Jsou výmluvnými doplky líení, jež v eské;

srdci nemže zanechati než bolné dojmy a city lítosti nad tím. jak 11 >

patrný výsledek mly všecky ty ideální a vlastenecké snahy a co ti

zdatných a pracovitých lidí na vždy již ztratilo se nám v nenasytu;

oceánu americkém. 5.

Gustav Adolf Skalský : Z djin eské emigrace osmn;
ctého století. I. díl. 1911.

V {wsledních letech stoupá u nás patrn zájem historik o pohnu

doby eské reformace i protireformace; sama akademie eská ohlásila d

konce dvojí sbírku pramen tchto dob, navzájem se doplující. Kdež

díve práce Tomáše Bílka o dob jesuit byla dlouho jediným cenný

dílem, z nhož bylo lze erpati pouení objektivní, není z neposlední

i

zásluh professora Golla i Rezka, že dovedli vznítiti soustavný interes o

horník o studium dob, v nichž pece tkví nesporn všecky koeny ní

doby a jejichž následky cítíme podnes docela nepochybn. Professor \
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t iiské bohoslovecké fakulty a odchovanec škol vysokých ve Vídni i v Er-

inkárh stojí sice stranou této iiaší eské školy historické, nicmén etné

ráe jeho liistorické (eské i nmecké) o husitismu, eskobratrství

protestantismu, jakož i píspvky k djinám náboženství, školy a kul-

.iry dovedly mu zajistiti estné místo bohatou snškou materiálu, velostí

lasteneckého citu, objektivitou zásadního stanoviska.

Skalského od let vábilo hlavn osmnácté století a osudy eské emi-

race v zemích nmeckých, jejichž stedem je postava namnoze dosud

áhadná a tajenmá, evangelický kazatel Lil)crda. Proto vyloživ strun
vodem o náboženských pomrech v echách v století sedmnáctém, a tedy

ívláš o následcích války ticetileté, vnuje hlavní pozornost osudm e-
<ých exulant v Sasku, Slezsku a Prusku, souvislosti eského protestan-

smu s pietismem Spencerovým a Franckeovým, djinám eské církve ve

|'elkém Hennersdorfu, kde byla jedna z nejstarších evangelických farností

iižických a kde k vyzvání zakladatelky církve, baronky z Gersdorfu, p-
i)bil práv kazatel Líberda; Skalský ukazuje podrobn, pro se [)rote-

* antm v Hennersdorfu znelíbilo a pro pokusili se odtud proniknouti do

.erlína, jak s nimi slouili se exulanti podobn vyšlí z Gerlachsheimu

lexulanti íkali: Kerlicejnu), a jak vznikla proslulá osada evangelík

Rixdorfu, dnes ovšem nadobro již pwDnmených. Všecko líení Skal-

cého, vcné, ale pi tom živé a barvité, prozrazuje nepochybn, kam
hnou sympathie samého autora, ale teba konstatovati, že nikde a nikdy

edáva se Skalský tmito synípathiemi svésti z dráhy objektivity písn
ídecké, a k tomu látka sama sebou asem pece pímo vábila. Je pozoru-

adno konen, že také Skalský souhlasí s mínním, projeveným již astji

íve (Cranzem, Noppem a j.), že pronásledování eských nekatolík do-

kovalo namnoze pravého opaku, ježto lid práv upozorovalo na evange-

ckou víru a budilo touhu i zvdavost po ní, a že v tom, jak lid tehdv si

[/ykal rznému pokrytectví a licomrnictví, aby zatajil vlastní své nábo-

mské pesvdení, tkví vlastní píina známé dvojakosti a poruchy eské
írodní povahy, kterou trpíme dodnes a kterou marn snažíme se za-

R.

Alois Novotný, Vyuování slabomyslných. (Knihovny Komen-
ého sv. XVII.) V Zábeze 1909.

i Vyuování dtí slabomyslných a »neplnomyslných« konen i u nás
I '.tupuje v lepší stadium dík tuhé energii skrovného potu jednotlivc.
:hž nedovede odstrašiti žádný nezdar a nepíze. Konen i u nás vzni-

'ijí pomocné tídy a samostatné výchovny, interesenti sjeli se letos

i k druhému sjezdu (tentokráte na Morav, aby i tam otázkou bylo ži-

;ji pohnuto), a tak nebude snad od místa, upozorníme-li aspo dodaten
i nevelikou brožuru Novotného, uitele ve vychovateln devohostické,
ž mže kruhm nejširším podati žádoucí pouení o tom, které dít po-
tžujeme za slabomyslné, jak máme zaíditi jeho výchovu a vyuování,
k zaizovati zvlášt pomocné školy a tídy a k emu všemu pihlížeti
lenovit ve cvicích pedbžných. Nepodává se tu pirozen nic nového,
bo vše, co Novotný povdl, vzato, jak ostatn sám docela loyáln
iznává, z pramen cizích (eských a nmeckých) ; nicmén spisek vy-
'ví dobe svému úkolu a snad by proto poadatelstvo sjezdu mlo se

[.jiti.



postarati o to, aby co nejdíve v as rozšíen byl mezi lidem, aby tak poi

nícen byl zájem o otázky, o kterých neodborníci (a asto i odbornic

mají stále a stále obraz docela mlhavý. Kd.

Jan Lenner, Reálie na stedním stupni školy obecné. V Plz

1909, nákladem vlastním.

Spisek Lennerv má podtitul ^kritická úvaha o stavu pítomném*

vskutku kritisuje dnešní uebné osnovy obecných škol, vytýkaje jim, :

na stedním stupni z pílišné horlivosti a nadšení pro vdomosti reál

obsahují látky píliš mnoho a nepihlížejí k chápavosti dtské v tchto 1

tch, takže uení nezbytn stává se povrchním a mlkým. Vinu toho d

autora nesou sami okresní školní inspektoi, kteí picházejíce ze šk

stedních, nemají míry ve stanovení požadavk; vedle toho kamene

úrazu jsou i leckteré lánky v nových ítankách, jež prý obsahují ro

hodn nových pojm a slov píliš mnoho, jak autor na nkterých dokl

dech ukazuje. Nechci tuto rozbírati, pokud petížení toto vskutku existu

na eeném stupni obecné školy, ale na bych jen upozornil, je vzáci

upímnost a otevenost autorova, s kterou poukázal na nkteré nepki

zjevy z uitelského svta. Lenner mluví docela vážn o »úzkoprsé ani

pathii stranické, která slaví pítomn ve vrstvách našich pravé orgie, n

ostýchajíc se ani bezpráví«; jinde vykládá, že jsme si píliš zvykli vz

jemnému pochlebování, lichocení i poklonám, že jsme píliš nedtkli^

na práci svou hledíme prý píliš subjektivn a jednostrann atd. P
všecka tato slova mohl by každý, kdo se odvážil psát v poslední dob ki

tiky o publikacích uitelských, uvésti leckteré zajímavé dbklady. — Sl(

Lennerv je, bohužel, místy hodn šroubovaný a neeský; na str. 31

lapsus: »tažte se k vin tán a, žáka nejmén desítiletého*, kte

mimodk budí podezení, nebylo-li tu užíváno pedlohy nmecké, neb

jen v Nmecku vskutku jsou kvintáni (r= žáci IL tídy stední škoh

desítiletí. Kd.

PO ŽIVOTE NÁBOŽENSKÉM A CÍRKEVNÍN
»Pípad Traubv*. — Sociální demokracie a náboženství. — Pestupy v Rusl^

— Spalováni mrtvol v Prusku.

V procesu Jathoov, o kterém jsme pro jeho principielní dležito

referovali obšírnji než o kterékoli jiné události ze souasného náb

ženského a církevního života, byl obhájcem obžalovaného ped berlínský

rozhodím soudem (Spruchkollegium) fará Traub, vedle professo

Baumgartena. Tehdejší obhájce jest nyní sám obžalovaným; stojí sice fo

máln ped jiným soudním dvorem, postup jeho processu jest jiný, d

vody k nmu odlišné, ale faktum, že jest dnes obžalován a brzy bu(

souzen, a bude-li odsouzen, stejn jako Jatho bude zbaven úadu a titul

iní oba tyto nejnovjší asové »pnpady« píbuznými zjevy souasnél
výboje, boje a perodu v nmeckém protestantismu.
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2e Traub bude snad brzy veden v šlépjích Jathoových ped církevní

fjoud, zdálo se více než pravdpodobným již za prvního processu. Je Traub

10 léta již jeden z pedák církevního liberalismu v Porýnsku a Vest-

liálsku. Jeho asopis »E)ie christliche Freiheit* jest neohrožený

bluví reformn radikálního smru, smlý kritik oficielního církevnictví,

;)dvážný bojovník za rovnoprávnost theologických smr v církvi. Vším

ím se stával dortmundský fairá Traub stále nebezpenjším pro kruhy

)rthodoxn konservativní a nepohodlnjším pro úední pedstavitele

•írkv.

Nelze íci, že by Traubovo vystupování v samém processu Jathoov

i po nm bylo vlastním podntem. Mluvil sice velice oste ped kollegiem

[! na protestních schzích. Jeho obhajovací e jest sice te dodaten
iadna mezi materiál jeho obžaloby, ale vlastním a hlavním podntem
i: zahájení disciplinárního šetení jest spis »Staatskirchentum
[•der VoIkskirche« (Ein protestanti sches Bekenntnis, Jena 191 1,

lo Pfennige), jejž jako svou osobní konfessi a skoro jako úmyslnou vlastní

ilenunciaci vydal po ukonení processu Jathoova.

|i Zdá se, že Traubovi bylo vnitní potebou zjednati jasno ne tak pro

Jebe, jako pro všecky, kteí stojí na kritickém, liberálním stanovisku, od-

Initají nkteré pedpoklady protestantského státního církevnictví, ale

•>es to nebo práv proto se cítí dobrými protestanty a chtjí upímn pra-

íovati pro náboženství, pro náboženský pokrok, náboženské zduchovnní
|!r rámci protestantismu a v mezích církve.

\ Zmínili jsme se, že bezprostedn po rozsudku nad Jathoem pihlásilo

íe pes sto fará, kteí veejným prohlášením se svými jmény se pi-
lásili za podobné kacíe. "Cel tohoto prohlášení bylo dáti církevním

adm píležitost zjistiti, mohou-li muži takto odchylného stanoviska býti

Sarái zemské církve nebo ne.

•r Konsistoe a církevní rada však nereagovaly na tento veejný projev.

jJelze tedy tvrdit, že by církevní úady hledaly píležitost pivoditi ja-

ési patrné tídní a vyhnati stávající protivy na ostí boje. Neoficielní,

líním neúední representanti smru konservativního, nkteré asopisy,

aráské konference a jednotliví jeho mluví se ovšem netajili páním, aby
,írkevní úady postupovaly osteji proti všem, kteí se odchýlili od litery

ymbolických knih, páním, aby podobných processu, jako byl Jathov, bylo

Mc. Církevní úady se chovaly šetrn a opatrn, chtj íce patrn církev

šetiti otes.
Traub je muž, který mocí své osobní pímosti nesnese neuritosti a ne-

isnosti, tím mén dvojakosti. Jeho pesvdením, jímž se liší od vtšiny
^^ých nejbližších liberálních pátel, jest, že záchrana církve jest v jas-

osti a uritosti. Rozpor mezi smry a neudržitelnost dosavadního stavu

ociují všichni na obou stranách. Ale umírnné skupiny na obou stranách,

Dnservativni i liberální, hodlají vykávati a doufají, že šetrností a vývojem
)or se vyrovná, že nastane jakýsi pechod. Radikální živlové na obou
ranách chtjí demonstrovati neudržitelnost pítomného stavu a pivoditi
rozhodnutí, nebojíce se ani rozíznutí. Traub náleží mezi nej radikálnjší
' radikálních ve stran liberální. Nesnese, aby byl v církvi mlky jen
pn shovívavostí a kompromisem. Chce, aby buto bylo uznáno celé



230

právo jeho a stejn smýšlejících v církvi, anebo, nemže-li jim býti y.

znáno, tedy aby bylo církevnictví postaveno na nové základy.

U Jathoa již se mluvilo o jakési provokativnosti. Nechtl býti seti

a trpn. Tím spíše se as bude takto mluviti o Traubovi. Jeho zrnin

spis má nádech vdomé a úmyslné sebeobžaloby, ne provokace, ale b

ohledné upímnosti.

Jatho stojí znan, skoro úpln osamocen ve svém mystickém na

ráni na podstatu náboženství a jeho zážitky. Traub se sice snaží jemu

piblížiti a své názory tak vysloviti, aby se jevily píbuznými s ním. Jí

vlastní názor o náboženství však jest daleko jasnjší. Traub je skute

nábožensky a theologicky ujasnný, propracovaný muž, hluboká osobnc

A ponvadž jeho stanovisko není tak osamocené jako Jathoovo, nýbrž i

opak jest stanoviskem mnohých moderních bohoslovc i laik, jest za

mavo též pro naše kruhy seznámiti se s ním.

Zmínný spis tu mže býti vodítkem.

Traubovi jest náboženství, to jest víra ve své podstat, »nadšenín

našení jest živel, ve kterém náboženství žije, a nadšení jest moc, kt(

uchvacuje celého lovka; mže objímati fantasii, vli, cit nebo mysle

ale neomezen psobí jen tam, kde lovk práv v plné individuálnc

svých dar a svých osud bývá uchvácen nekonenem. V tom je já(

náboženského zážitku. Následkem toho jest náboženství pirozen via

ním, osobním pesvdením; nemže býti njakým nápadem nebo liboví

nýbrž nutným uchovním vzrstem za vývoje všech sil. pedevším s^

domí. Všecko, co nevyplývá z oné jistoty o posledním smyslu veškeré

dní, jest falešné, zlé. Život vzniklý dotekem nekonena jest v kesansk
smyslu specificky ethický. Býti dobrým jest všecko; arcidobrým ve srny

obrazu, který nám záí v evangeliích, není nikdo, jehož dobrota zná hi

nice. Proto se musíme tšiti již z vle k dobru. O vin není teba mUn
kde je svdomí vším. Vykoupení jest ve smyslu podobenství s marnotr

ným synem sebevykoupením ke všemu dbbrému.

Kesanství jest ethické náboženství vykoupení, spásy. Toto nál

ženství má zvláštní složku v ideálu protestantské kultury. V církevní p

in protestantism nesplnil všecka oekávání; vytvoil církve, které asi

o sob vytvoily nkteré podstatné známky katolicismu. Ale poukazem

vlastní svdomí a svou zásadní oteveností naproti svtu postavil se pi

testantism do vdomé souvislosti s vývojem dnichového života. S t

však jest nesrovnatelná uniformita uení; naopak: rozmanitost ve víe a r

uce, v mravu a právu náleží k charakteru protestantismu. Objektivní se

bor myšlenkových výrok a motiv nenáleží ke spolenému náboženskér

statku. Ostatn nauka není poslední zralý plod. daný lidstvu jednou p

vždy, nýbrž jest to neustálá vážná práce. Cena kesanství netkví vl:

v jeho myšlenkových útvarech, nýbrž v síle, která tvoí smýšlení, objektiv

nauka není zárukou smýšlení. Proto v protestantismu musí nauka býti f

nechána volná, ale za to musí býti požadována nejpísnjší subjekti\

pravdivost. Každý jednotlivec má sám pro sebe pemýšleti, svou víru

uvdomovati a ji vyjadovati; tyto myšlenky a jejich výraz pak musí c

státi pi srovnáni se vším, co jest cenného v myšlenkovém svt souí

nosti.
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V tomto názoru o víe jest nmoho oprávnného, ale píliš mnoho suh-

ktivismu. Náboženský život jest subjektivní a inividuelní a musí být,

e zárove pesahuje pouhou individuelnost a jest ve všech stejný. Bohem

sobcný. Bez tohoto božského normativního rázu a rysu byl náboženský

vot híkou bezmezného individualismu a subjektivismu, což neodpovídá

utenosti.

Traub sám uznává nutnou souvislost jistých základních názor s ná-

tženským životem. Bh jest mu skuteností, ve kterou nepotebuje vit,

>nvadž ji má, ji zakouší. Bh jest mu ve stálém vztahu k nejhludjším

jnnun lidského srdce. Pojmenování a urení Boha jest mu vedlejší. Smrt

ní nic jiného než pechod do úpln jiné formy života.

Tiraubovi jest samozejmo, že život nemže trávit jen z minulosti,

rci nepichází tím u nho k platnosti zvláštnost kesanského a nahozen-

ého pomru k minulosti, nebo víra se neupíná jen k poátkm církve,

brž na nco pítomného, co lze zakusit. V Bibli nehledá Traub formu

boženských pedstav dnes nutnou, ale i jemu jest ním nade vše mo-

itným.

O církvi soudí Traub, že se musí petvoiti z církve státní v církev

lovou nebo národní, v níž by pišly k platnosti všecky síly, které pro-

stantism vytvoil. Traub chce církev svobodnou od státu a od jakého-

li formulovaného vyznání.

Tyto positivní vývody a hlavn negativní stránka Traubova spisu,

ho kritika nejen rozhodího kollegia, ale církve a theolog a úad cír-

vních vbec jest podkladem zavedeného disciplinárního postupu proti

tnu.

Pátelé Traubovi se bouí proti tomu, že nebylo zavedeno zjišovací

:ení, nýbrž hned disciplinární postup pro veejnou urážku, snižování

nody, kollegia, církve a jejího vyznání, úad a ád a celého stavu fa-

rského, ímž prý se ukázal nehodným vážnosti a dvry, jaké žádá jeho

volání.

O prbhu a výsledku processu podáme zprávu.

*

Otázka náboženská a církevní zamstnává všecky vrstvy a smry,
šení pomru k církvi a náboženství se ídí ve své rznosti podle roz-

initých okolností a historicky daného stavu. Dlnické strany sociáln-

mokratické jsou v celku hodn jednotné v povšechných theoretických

Iždpokladech a konených cílech a pec i na n úinkuje rznorodost

alí tak, že v otázce církevní a náboženské dospívají ke zpsobm ešení

pro protichdným. Nejostejší stanovisko k náboženství zaujímá soci-

W demokracie nmecká. Podle Bebela usiluje sociální demokracie na poli

boženském o atheism. Podle Liebknechta jest novým náboženstvím pro

kssy názor sociáln demokratický. Podle Bebela jest kesanství nepí-

fem svobody a kultury. Podle programových projev z let sedmdesátých
jijí kesanství a socialism proti sob jako voda a ohe; kesanská

Rkev jest divoce fantastický náboženský systém. Na schzích sociáln-

nokratických bývá voláno, že lid nepotebuje, nechce náboženství; jeho

sisitelem jest Bebel.

í



v Anglii jest celkové smýšleni rozhodn jiné. Vdcové strany prá<

oficiáln prohlašuji, že nesouhlasí s onim stanoviskem nmecké sociál

demokracie. Mr. Mertens ekl ped delegáty z Nmecka slova : »Hnutí ti

silné a mocné jako nmecká sociální demokracie nemlo by zapírati náb

ženstvi Kristovo, chce-li poítati na trvalý vliv na nejlepší, co v lovl'

jest, na duši.« Jemu »proti násilnému petvoení spolenosti* nejlepším pn

stedkem napraviti lovka jest, aby nmecká sociální demokracie peova
o to, aby každý jednotlivec zaal sám u sebe.

Ve Švýcaích pak se shledáváme se zajímavým zjevem sociálních d

mokrat, kteí jsou církevní a náboženští. Ve Švýcaích mají sociáh

demokratické faráe, ne náš typ kesanských sociál podle recepi

Lva XIII., nýbrž muže, který výslovn stojí na principech sociální á

mokracie.

Zajímavý rys náboženské psychologie sociáln demokratické projev

se nedávno pi volb faráe v Curychu. Sociálndemokratický fará Pfliigi

se vzdal úadu a doporuil za svého nástupce koUegu stejného smysle;

z Winterthuru. Ale sociálndemokratické dlnictvo zvolilo za nho a min

to na dv jiná vakantní místa duchovní ne sociáln demokratické, nýb;

hodn positivní, ovšem s hlubokým porozumním pro sociální poteb

smru kesanskosociálního, který ovšem podstatn se liší od našeho klér

kálního kesanského socialismu. »Pfluger,« prohlašují demokraté, »je

nám milý jako soudruh, vážíme si ho, ale jako fará není nám do si

náboženský!*
V Rusku není náboženské svobody dosud, zvlášt odstupy od stát;

církve pravoslavné nejsou dovoleny v té míe, která by odpovídala prii

cípu naprosté volnosti, ale pec edikty z r. 1905 umožnily vtší pohyb)

vost. »Der christliche Orient« zjistil, že od 17. dubna 1905 do konce r. i9(

nastaly tyto zmny: od pravoslavné církve odstoupilo k imskokatolicl

233.000, k islámu 50.000, k lutherství 14.500, k buddhismu 3400, k žido^

ství 400, k pohanství 150, v celku 301.450 lidí. Poet ten je znaný i p

obrovském ísle obyvatel v Rusku. A není nejmenší pochybnosti, že p(

slední ti léta tu zpsobila zmny ješt dalekosáhlejší.

Pruská vláda pedložila snmu návrh na fakultativní pohbíval

ohnm. Již sám poin vlády pi nynjším spojenectví strany konservativi

s centrem znamená velký krok odvahy. Generální synoda pruských cirk'

protestantských prohlásila zpsob pohbu ohnm za nezávadný církevr

a nábožensky. Centrum proti tomu agituje jakožto proti útoku na kesai
ství, ponvadž prý se tím má zniit víra v život budoucí. Jemu jest hnu

pro pohbívání ohnm hnutím protináboženským. »Chceme býti nejen p(

hbíváni do zem, ale chceme býti též pohbíváni na konfessijních hb
tovech.«

V komisi byl návrh zamítnut rovností hlas, což professor Baun

garten nazývá hanbou ped celou Evropou.

8. prosince 191 1. -{-
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2ENSKÉ HNUTÍ.
hoeská žena. — Pednáška Lydie Pisarjevské. — Nmecké soudružky
jciáln-demokratické. — Advokátky v Rusku. — Svaz ženských spolku

eských.

Jihoeská otázka pivodila nám se studiem pomr jihoeského kraje

iké cenné poznatky pro ženskou otázku.

Jihoeskou ženou zabývá se v posledním ísle revue ^Jihoeský kraj«

Harmachov lánku »0 národohospodáském významu
ihoeské žen y«, který má znanou cenu pro její poznání. Autor po-

;ivá dkaz o tom, že neprávem zapomínalo se na ženu a že byla podce-

ivána tím, že vbec na ni nedbáno. Dkazem kivdy páchané jsou vysoce

ijimavá statistická data, která mluví o její úasti v hospodáství kraje.

ravý význam psobnosti její spoívá v innosti zemdélské. V povoláních

illligentních nemají ženy toho významu jako muži, protože jsou tu za-r

oiipeny jen poidku, v podízených a málo honorovaných místech. V pr-
- slu a obchodu je pomr ten, že muži mají pevahu ve funkcích vyšších

cnc a dlník. Ženy drží rovnováhu co do samostatných osob a ná-

viinik a jeví pevahu v potu spolupomáhajících len rodiny.

Za to v zemdlství je na Táborsku v šesti politických okresech inno
0.638 žen oproti 82.427 mužm. Z potu toho je skuten inno ve svém
ovolání 49.312 muž a 49.866 žen. Muži mají pevahu pi tom na místech

amostatných (22.876 proti 2140 žen), vyšších zízenc, jichž je 401

žádná žena; naproti tomu má žena ohromnou pevahu jako síla pracovní.

'est tu 12.198 dlník -(- 5874 nádenník -j- 7963 len rodiny =^ 26.035

iiuž a 9959 dlnic -\- 6018 nádennic -j- 31.749 lenek rodiny = 47.726

íen. íslice tyto vedou k poznatku, že je nutno nahrazovati v zemdlství
'edostávající se pracovní sílu mužskou ženami, a to pedevším lenkami
odiny a pak nádennicemi.

Aktivní úast ženy v zemdlské výrob je eminentn postupující.

^'rojevuje se tím, že na ženu složeno je veškero bím zemdlské od as-
ého jara nepetržit do pozdního podzimku za muže, kteí odcházejí na
elou tu dobu do ciziny za vedlejším výdlkem. Tu jeví se nezbytno pede-
ším se zastaviti a uvdomiti si stav, v jakém se tento ženský pracovní

adr nalézá. Seznáváme, že je zcela bez odborného vzdlání. V okresech

"ení odborné školy pro dívky a nejvýše tu a tam njaký ten kurs piláká

,
návštv zámožnjší dcerku selskou. Náprava je naléhavá. Proto je

utno snažiti se o vybudování:

1. Odborného ženského školství.

2. Vytvoiti na místech píhodných podnebím a polohou výrobní pod-
iky luxusních poživatin (zelenin, ovoce). K tomu bude teba vzbudit po-

ozumní, zjednat dostatek vycviených pracovních sil a provést organi-

aci obchodu dle moderních zásad prmyslového zemdlství.

3. Speciálními kursy zelináskými, drbežnickými, mlékaskými, za-

radnickými vypstit adu odborných uitelek; za tím úelem rozešit
áhy otázku pipuštní kandidátek na vysoké uení zemdlské.

4. Po té pustit se do podnik obchodn-živnostenských, které již dnes
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xistují v primitivních formách nedostatené výroby a utlaujícího mez

obchodu.

Na eském jihu je také zanedbáno kuchaství, které by se mohlo p

probouzejícím se turistickém ruchu státi kvetoucím odvtvím hospoda

ským. Je proto nutno zavésti státní kuchaský kurs v Táboe.

Pak pechází lánek k prmyslovým zamstnáním a konstatuje, že r

Táborsku je 20 procent žen inných v prmyslu a obchodu. I tato ísli(

nabádá k pemýšlení. Autor zabývá se otázkou obšírn a nabádá, by dal

postup dl se s porozumním pro poteby zemdlství. Zevrubn probíi

jednotlivé dn*hy ženské runí práce a prmyslové práce domácké, vyp(

ítává adu vhodných odbor pracovních a pipojuje k nim hned stát

štiku dovozu a vývozu. íslice ty jsou tak pozoruhodné, že nutno nad; nir

vážn se zamysliti. Patrno z nich, že možno mnoho uiniti pro domá
prmysl a pro hospodáskou zdatnost ženy. pakli vejdou ve styk rzi

initelé výrobní, obchodní a konsumní na prospch lidu.

lánek je výmluvným dokladem významu ženy. Po odchodu muž j

prací a výdlkem obstarává hospodáství sama — ona uchovav
pdu. Chovem husí, drbeže, mlékastvím, máslastvím a pod., za n<

pichází do hospodáství mnoho hotových penz, zavedla do ubohého jih(

eského zemdlství intensivní reformy racionelního hospodáství a ti

stala se pokrokovým živlem po stránce hospodásk
Ten význam má jihoeská žena dnes a ten musí být respektován pi prá

pro povznesení kraje. Tomu odpovídiají navrhované prostedky po stráni

národohospodáské úpln. Opakuji, prací touto uinn byl znaný náhí

pro porozumní žen v její práci národohospodáské a ženským spolk
jihoeským a Jihoeskému sboru národohospodáskému mly by vývoc

autorovy býti podntem k sorganisování plodné práce k napomáhání da

iího zdravého a všestranného vývoje.

O ženské otázce jako sociální pednášela i. prosince 0(

borná spisovatelka a sekretáka stálého výboru pro mezinárodní fem

nismus v Paíži, sl. Lydie Pisarjevská. Pednášku uspoádá

eská sekce mezinárodního ústavu pro výmnu sociálních zkušenost

Pednášející pravila asi toto: Ženy hlásí se o svá práva jako ženy a dru

60 k hnutí dlnickému, proto musí postupovat spolen a soustavn. D
nice zápasí o hospodáské postavení, ženy mšácké o svobodu osobr

Dokud však žena není osvobozena hospodásky, není ani svobodna ai

muži rovna ani dosti mravná. Dlnice však nevybojují ženské otázky sam

nemají dosti asu k zápasu a proto musí ženy mšácké, mající as
možnost, podati jim ruku a bojovat za všecky spolen. Nutno pracov;

k tomu, aby ženy byly pipraveny svých práv se ujati a je podržeti. Žer

musí být pro zápas vzdlávána, pro práva pipravena, aby jich užívá

dovedla. Tyto zásady francouzsky pednesené podepela také enice \

svém ruském proslovu zkušenostmi, nabytými v Rusku. Mluvila o oh

tav práci ruské intelligentky na prospch zákonem snížené, mužem a p(

mry utlaované ženy selské, nejubožejší svým osudem ženským.
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( )l)sah pednášky tlumoen byl obecenstvu tak, že žena mšanská
se organisovat a snížit k žen dlnické. Žena eská nesníží
ona podá pomocné ruky žen dlnické, musí pi-

li doba, kdy organisace ženy mšácké pjde s or-

ati i s a c í dlnickou spolen za dosažením s p o 1 e -
v c h cíl í.

S obsahem pednášky lze úpln souhlasit. Zásady projevené odpo-

ilaji snahám svobodomyslným a pokrokovým, ale více než veejné pred-

i^ky v ei cizí bylo by nám teba porady odborných a interessovaných

nitelu, kteí by vc prodebatovali a shodli se na spoleném, jednotném

'^tupu. Pak by spíše dosaženo bylo iielu, jaký si vytknul » Ústav pro

izinárodní výmnu sociálních zkušeností*, který enici vyslal.

*

Nmecké soudružky postavily se na konferenci žen pi sjezdu

iiKcké sociální demokracie v Inšpruku proti eským sociálním demo-
atkám. Souhlasn se svými soudruhy vyslovily se vi eskoslovanskému
iru v sociální demokracii asi následovn: Neuznáváme ženy organiso-

iiié v eskoslovanské sociální demokracii, nebo ony opustily pdu in-

rnacionály. Ped tímto prohlášením usnesla se konference žen dopo-

iiti eským organisacím centralistickým, aby byl centralistický list

Ana«, v Brn vycházející, obligatorn zaveden. Zajímavo je, že již

i i)osledním sjezde ve Vídni odmítl (soukrom) poslanec Adler šíení

renského Listu*. To mže býti jen utvrzením, že »Ženský List« za re-

ikce Karly Máchové bére se opravdu smrem, který bude muset být

:nán i celou sociální demokracií, že internacionála musí spoívati nej-

ve na národnostní basi.

Zástupci pokrokové strany ruské pedkládají letos dum návrh zá-

)na, aby i ženy mohly býti obhájci. Studentky siln agitují

o jeho uzákonní. Dosud mohou ženy v Rusku býti advokáty s výjimkou,
nemohou býti právními zástupci.
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Bytová otázka a mstské dráhy. Pekotný vývoj velkomst v p

sledních desetiletích byl provázen mnoha nezdravými zjevy. Nejnebc

penjším z nich bylo obrovské stoupnutí pozemkové renty, jež mlo v z

pti bytovou nouzi. Z vnitního msta, které se stalo obchodní tvrtí, by

dlnictvo a etní jiní lidé vytlaeni bu do vzdálených pedmstí anei

byli vtsnáni do nájemných kasáren, paeništ velkomstské bídy. Ms
americká a anglická perhoreskují stedoevropský typ nájemných kasae

v širokém okruhu kolem nich vznikají dlnické osady s rodinnými dbnik

jež každodenn ráno vysílají svoje obyvatele na práci do vnitního mst
odkudž se tito veer vracejí k domovu. Totéž je cílem bytové pé

stedoevropské.

Základní podmínkou k dosažení tohoto cíle je však vybudoval
dopravních prostedk, které by obyvatelm pedmstský'

osad umožovaly snadnou a rychlou dopravu jak do práce tak dom

Uliní tramwaye staí k tomuto úelu ješt v plmiliónových mstech, s

ve vtších již nevyhovují, a na jejich místo musí nastoupit komunika
prostedky, umožující dopravu hromadnou, to jest železné dráhy. Sta

linie pro dalekou dopravu nemohou tomuto úkolu vyhovt, a také jim a

nepísluší, tu musí být vybudovány zvláštní pedmstské dráhy p

blízkou dopravu, jež mohou vniknout až do vnitního msta a být spojki

mezi drahami pro dopravu dalekou a tramwayemi a omnibusy.

Vybudování sít rychlodrah setkává se v mstech, kde nebylo pam

továno na poteby budoucího velkomsta, s velikými pekážkami. Pr

vede-li se pak nepromyšlen, stane se místo prostedkem pokroku spí

brzdou zdravého vývoje velkomsta a náprava, je-li vbec možná, vyž

duje pak velikých obtí. Klasickým píkladem takové pochybené drá!

je mstská dráha vídeská, pi jejíž zakládání bylo vyhovno všemožný

požadavkm, jenom ne dopravním potebám moderního velkomsta, taki

dopravní význam její je minimální, což se jeví nejzetelnji ve finanní:

výsledcích jejích; bhem deseti let od 1898 do 1908 bylo na ni dopláceli

asi 66 million korun. I

Rovnž Berlín pociuje potebu nového, systematického vybudová

svých komunikaních prostedk, nejen, aby vyhovly potebám nynjší;

nýbrž aby se staly urovateli budoucího vývoje VelkéJ

Berlína. K získání jednak podnt, jednak plánu celé sít byla vypsá

konkurence. O výsledku jejím, pokud se týe rychlodrah, pednášel vrcb

inženýr Petersen ve »Verein fr Eisenbahnkunde zu Berlin«, ktero
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ninášku uveejují Glaserovy »Annaleii fiir Gewerbe und Bau^wesen*

íslech z I. a 15. ervence 191 1.

Veliký Berlín vyrostl docela divoce bez jednotného plánu. Dopravní

icc nejsou náležit odlišeny od ulic obytných. Tím trpí ovšem doprava,

ješt více bytové pomry. Tém polovina berlínského obyvatelstva

i byty nejvýše o jedné svtnici a kuchyni, asi jedna tetina dv svt-

t a kuchyni. Na byty s více než temi pokoji pipadá o málo více nežli

ina desetina obyvatelstva, kdežto devt desetin má byty nejvýše o tech

kójích a kuchyni. Za štukaturou fasád tísní se masy berlínského oby-

te! štva v úzkých dvorech nájemných kasáren bez svtla a vzduchu,

tim co anglický dlník obývá pkné zdravé domky, a stejn i nmecký
Iník v Ulmu. Pomry tmito jsou vinny regulaní plán, stavební ád
hypotení zákon, které umožnily obrovské stoupnutí cen pozemk.

»Umle a spekulativn zvýšené ceny pozemk nejsou v podstat niím
lyni, než zadlužením pracujícího obyvatelstva ve prospch nepracujících

ujitel pozemk, tedy neproduktivní rozmnožení základního kapitálu

;ždého živnostenského a obchodního podniku, tedy zdražení výroby a tím

bezpeí v mezinárodní soutži.« Je v zájmu státu zamezit stoupání oen

zcink, nebo je to neproduktivní zadlužení. »Pi tvoení budoucího

ílkého Berlína nemlo by tudíž zákonodárství a obecní politika brát

prvé ad ohled na umlecké zájmy, nýbrž na hospodáské hledisko:

iržet cenu pozemk v okresech obytných a v okresech urených pro roz-

! ení místa pokud možno nízko.

«

Má-li toho být dosaženo, je teba umožnit osídlení vzdálenjšího

«olí zízením rychle jezdících železných drah, jež musí být naprosto ne-

(vislé od povrchu ulic. Stanice tchto drah budou východisky plán po-

}iy tchto pedmstí. Tak se bude velkomsto rozšiovat radiáln podle

t.tí tchto drah, což má ped starým koncentrickým rozšiováním velkou

>hodu, že mezi jednotlivými paprsky zstávají velké plochy nezastavné.

ešení nesmí se diti bez ohledu na dráhy pro dalekou dopravu, jednak,

; s nimi pedmstské dráhy úzce souvisí, jednak že tyto dráhy jsou vlastn

[inou vzrstu velkomsta. První starostí, jež musí pedcházeti další

vav, je budoucí rozšíení drah pro vzdálenou dopravu, které dnes

laí na periferii msta, a pi tom pece msto svíxají. Otázka tato není

I)jediávána s hlediska nejvýhodnjší dopravy, nýbrž všechny konku-

nní projekty se snaží osvobodit msto z objetí tchto drah. »Zkoušejí

pistavbu tratí v tom smyslu, aby bylo dosaženo maxima výkonnosti pi
mimu potebného místa. To vede k naprostému nebo ástenému od-

íanní nádraží elních a nahrazení jich nádražími prbžnými. Všechny
r^rhy se snaží peložit seaovací a odstavovací koleje, lokomotivové
inisy a pod. z vnitního msta do pedmstí. Nákladní nádraží naproti

t lu zstávají v podstat na svých nynjších místech, pemují se však
t

, že se z nich stávají pouhá nákladišt, a posunovací nádraží se pe-
Kdají dle možnosti do pedmstí.*

Rozšíení a vybudování sít drah pro vzdálenou i pedmstskou do-

F vu tvoí však pouze jednu ást dopravních úkol; zbývá ješt ešení
cázky rychlodrah uvnit msta. Tyto rychlodráhy pedsta-
v i si laikové jako okružní linie, to však je naprosto pochybeno. Vysvitne

I
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to jasn, pohlédneme-li na íslice dopravy jednotlivých linií velkomstskj

rychlodrah. Tu vidíme jak v Paíži, tak v Berlín a ve Vídni, »že hla^

dopravní tepny jsou radiáln obchodním mstem, a že okružní linie
]

zbývají tím více na významu, ím dále jsou od stedu. « Doprava

tchto vzdálených liniích nekryje investovaného v nich kapitálu, a pn

je nutno i na výnosných vnitních tratích stavt šetrn, aby z pebyt

jejich byly kryty schodky tratí vzdálených. Kde na tohle nebyl vzat zei

tam je celá dráha pasivní, jako na p. ve Vídni. Nebo není možno na :

klád investovaného kapitálu a provozního nákladu stanovit tarify, nýl

naopak daným tarifm teba pizpsobovat stavební kapitál. Názornj

píklad poskytují londýnské mstské dráhy. Metropolitan I

strict doptravila roku 1906 65 milion cestujících, provozní náklad
j

obnášel 6-6 million marek, pebytek i-6 millionu. K ptiprocentníi

zúroení investovaného kapitálu bylo však teba pebytku I3'3 millic

marek. Kdyby dráha mla míti tento pebytek, byla by musila stane

prmrný tarif 31 fenik a nikoli 121^ feniku. To však není možno, ke

nehledíme k jiným dvodm, prost z ohledu na konkurenci poulin

drah. Chyba je v základ, v optimistickém pojímání rentability mstsk)

podzemních drah.

Z toho plyne, že mstské rychlodráhy nutno stav
jako nadzemní dráhy, kde je jen možno, nemá-li mstský rozpo

být zatížen velikými bemeny na nedohlednou dobu. Proti nadzemii

drahám ozývají se hlavn aesthetické námitky. »Pi tom je však vel

pozoruhodno, že tyto námitky nepocházejí z kruh umleckých, nýl

jsou zdrazovány hlavn ve spolcích a kruzích majitel pozemk. Te;

aesthetický zájem je vysvtlitelný pouze obavou ped znehodnocením •

zemkového vlastnictví.*

Pednášející nepodceuje umleckých zájm, ale nutno míti na my
že ^rychlodráhy nejsou stavbami pepychovými, naopak náležejí k p

stedkm pro ukojení nejnutnjších poteb životních.*

V debat na to se rozvinuvši byly projeveny extremní názory na úk

dopravních prostedk. Vládní rada K e m m a n n ukázal na píkh
londýnských pedmstí Golders Green, jaký mají význam pro byto\

otázku. Ped tymi lety, nežli byla zahájena dráha Charing Cross Eus

and Hampstead, nebylo zde jediného domu, dnes zde bydlí v pkných dc

cích velké množství klerk zamstnaných v City a západním Londýn;
9000 marek mohou si tu malí lidé koupit domek na splátky. Ale rozk

tchto pedmstí ukládá drahám velké obti. Na otázku, pispívají-li

Jitelé pozemk ke stavb drah, odpovdl mu generální editel drá?

»Bohužel je dráha v situaci, že tvoí hodnoty, sama však nemá na n]

podílu. Proto jsou dráhy nuceny pestat se stavbou tam, kde ubývá

pravy.«

Naproti tomu zastával professor M e h n e r názor, že dráha je

stedkem obecn užiteným, a jako takového budiž možno v zájmu

rodní práce a národního zdraví bezplatn jí používat tak jako t)

K úhrad budiž drahám poskytnuto právo vyvlastovat ij

zemky ve svém okolí, nikoli však pouze úzký pruh. nýbrž tolik, a\

se dráha stala výnosnou. Se spojením vlastnictví pozemk)

I
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k/inou drahou projevil souhlas i inženýr P e t e r s e n, nebo není spra-

(llivci, plyne-li zisk ze stoupáni c^n ix>zenik, zpsobeného celkem oby-

ulstva, do kapes jednotlivc, kteí nia vyšší hodnoté nemají nijaké

iiy. Uskutenitelno bylo by to, kdyby k provedení velkých cíl sou-

! i}la založena »P o z e m k o v á banka pro velký Berlín* ve

iii akciové spolenosti, ale s veejným kapitálem. Akcie její

Iv by rozdleny na jednotlivé obce a státní správu. Ckolem této ve-

lu banky by bylo skoupit co možno nejvíce výhodn položených po-

.1 za levnou cenu, otevt-ít je drahami, zpsobem sociáln úelným je

a pak pronajmout nebo prodat s podmínkou práva zptného za-

iii.

I 'odáváme jednání o berlínské soutži, vynechavše technické detaily

i-tního významu, nelx) máme za to, že bylo zde proneseno mnoho pod-

1 u. jež mají pravdivost i mimo Berlín. Ing. Arnošt Wintcr.

Úbytek tuberkulosy. »Arbeiterschutz«, orgán íšské komise nemo-
(i>^kých pokladen, pináší v ísle 22. tohoto roku k této otázce více zají-

1 vých dat, jichž pozoruhodnost nutká nás k nkolika ádkm. Jedná se

( \ íde. Tam zemelo vbec

v iroce 1 87 1 z 1000 domácích obyvatel 35-46 osob

» » 1890 » 1000 » » 22-04 »

» » 1907 » 1000 » » jen 16-90 »

Na celkové úmrtnosti úastnila se tuberkulosa v roce 1871 22-15%
/ roce 1907 i6-8i% všech pípad úmrtí. Zemelo totiž tuberkulosou

roce 1871 z 1000 obyvatel 7-33, v roce 1890 4-43 a v roce 1907 2-82.

irtnost tuberkulosou v roce 1907 byla tedy o -/. nižší než ped 37 lety.

šem ostatní píiny úmrtnosti klesly daleko více. Z dat specielních

no, že tuberkulosy ubylo hlavn v adách dtských a v kruzích lépe

lovaných. Ve vnitním mst vídeském, kde žijí osoby zámožnjší,
írá tuberkulosou v prmru let 1901—1907 ^-/^^ /.^^^, v dlnických okre-

1 Ottakring 39-6 a Favority 45-4*' 7^^^. ádí tedy tuberkulosa v kruzích

'letáských nejvíce a jak ukazují pesná data, ubývá jí tu jen mrou
mi nepatrnou. Z úbytku tuberkulosy mezi dtmi a bohái a z okol-

,ti, že v kruzích dlnických ubyla jen v míe pranepatrné, dá se souditi,

pée protituberkulosní, která takka výhradn se soustedila mezi do-

"šlými, mezi dlníky zstává bez patrného vlivu. Ježto úbytek tuberkulosy

s dá do období ped objevením tuberkulosního bacilu a hygiena živno-

s iská, sanatoria, zákazy plivání atd. psobily jen v adách chudých
(kruzích zámožných nebylo takových opatení teba), dá se tvrditi, že

oevení bacilu a protituberkulosní opatení nejevila úinku. Aspo ve
s istice se význam boje proti tuberkulose neobráží.

Ci snad jen proto, že boj ten nebyl dosti intensivní?

Vc nabádá k vážným úvahám. Dr. H. Branišovský.

Reorganisace nejvyšší rady školské ve Francii. Nový ministr

ování ve Francii, S t e e g, pipravuje novelu ke školskému zákonu.
'í

/. zvlášt zajímavý je úmysl reorganisovat nejvyšší radu školskou.

v C
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(conseil supérieur de Tinstruction publique). Úkolem instituce této, \

které již nyní uitelstvo všech stup a kategorií škol je zastoupeno z;

stupci volenými, jest jednak stanoviti základní zásady i progran

uebných plán, podávati dobrozdání o otázkách vnitní správy školské

býti nejvyšší odvolací instancí ve vcech discipliixárních uitelstva i žactv

Pravomoc tato zstane nezmnna, ale v novém zákon budou míti v rai

školské zastoupení také dva initelé dosud odtamtud vylouení : žen
a d 1 n í c i. Odiní se vážný nedostatek. Jest na p. kiklavé, že uiteli

dívích lyceí ve Francii dosud žádného zastoupení nemly, a je pro na

pomry pímo neuvitelno, že by dlníkm se dostalo zastoupení. Z

stupci dlnictva mají býti jmenováni nejvyšším poradním sborem prá
jenž je ve Francii zástupcem dlnických odborových organisací. Kol

zastupuje zemská školní rada u nás?



Problém jednotného klubu.

Parlament nov zvolený pracoval bezvadn, povolil rozpotové pro-

visorium, povolil pjky dobrovoln vlád zvýšené a pec neza-

vdá, nezasedá v lednu a únoru pes to, že ádný rozpoet na r. 1912 už

v íjnu podaný zstal nevyízen a že se tou mimoádnou prázdní skoro

znemožuje vyízení jeho do konce ervna vbec. Optný dkaz, že

I pvodcem finanního nepoádku v Rakousku není parlament sám,

vtší na nm vinu má vláda.

^

Není tajemstvím, pro nastaly kromobyejné prázdniny: ne-

jedná se o zemské snmy, jimž prý nutno uvolniti parlamentární

kalendárium, už proto ne, ponvadž nejdležitjší snm nemže být

svolán, snm eský. Jediným dvodem, pro parlament svolán bude

až koncem bezna, je pedloha, jejíž osud ovládá vbec celý politický

zájem íše: pedloha vojenská. Hrabti Khuen-Hedervárymu po-

dailo se po velkých bojích pímti uherský íšský snm k tomu, že

pipustil branné pedlohy k prvnímu tení. Dál se nedostal, v Uhrách
osud této pedlohy stále ješt je nejistý a nejen s dola, on je nejistý

s hry. Mezi podáním vojenských zákon vybojován boj ve správ
armády, byl odvolán baron Schónaich, autor vojenských pedloh,

a nahrazen rytíem Auffenbergem a pak odvolán i chef generálního

štábu baron Conrad a dosazen podmaršálek Schemua. Zmna v oso-

bách zajisté najde výrazu i ve znní vojenských osnov a není vylou-

eno, že nové zákony vojenské budou mezi projednáváním v uherské

snmovn pozmnny. Rakouské vlád — jak nynjší tak i pedchozí

barona Gautsche — nejistota této pedlohy v Uhrách byla víc než

vítanou, ponvadž pomry v rakouském parlament dávno ješt

nejsou tak vyjasnny, aby se dalo poítat s jistým pijetím pedloh.

Mimo to v Rakousku nelze pedlohy vážn projednávat ped roz-

hodnutím v Uhrách, ponvadž by se mohlo opakovat, co se stalo,

když v Rakousku ped nkolika lety schválen zvýšený poet novák
a uherská snmovna zvýšení zamítla. Ve Vídni pak zvýšení bylo

zrušeno. Vojenská pedloha v Rakousku spojena je s dvma obtížemi

:

musí být zárove schváleny nové dan, j ichž výnos má sloužit

.

iásten ku krytí výloh spojených s novými vojenskými pedlohami

NAŠE DOBA. R. XIX., . 4. 1912. 20. ledna. 16



242

a druhá obtiž spoívá v tom, že branná pedloha, obsahující zmnu
branného zákona, vyžaduje pijetí dvoutetinovou vtšinou.

Tato dvoutetinová vtšina v rakouském parlament dosud

vlád není k disposici. Proto je jí nejistý osud branné pedlohy

v Uhrách vítanou výmluvou, ponvadž vláda hrabte Stúrgkha takto

získává asu k získání takové kvalifikované vtšiny. Jak již eeno,

tato kvalifikovaná všina není pohromad a sice jedin proto, pon-

vadž hrab Stiirgkh neví, jak se v té vci, jak se budoucn zachovají

poslanci eští, jednotný klub eský.

Jak jednotný klub eský budoucn bude postupovat, je otázka,

která zajímá nejen ministerského pedsedu, ale daleko více ješt

eskou veejnost a jednotný klub samotný, ale zodpovdti ji do-

posud nemže nikdo. To, co se dlo v zasedání ped vánoními svátky

ukoneném, to vše bylo pedehrou k rozluštní a rozešení otázky

píštího postupu jednotného klubu.

Události v minulém zasedání v jednotném klubu vytvoily

problém, zdali jednotný klub vbec ješt existuje, ano vznikla

otázka, mže-li existovat vbec. Dokud tento problém nebude defini-

tivn rozešen, nelze pirozen zodpovdti otázku, jak jednotný

klub eský bude postupovat. O to veden práv v minulém zasedání

tichý, ale urputný 'boj, který, jist ne na prospch jasného rozešení

celé otázky, nebyl dobojován. Jednotný klub se nerozešel — to je

úspch a zárove problém posledního zasedání. Úspch pro ty, kteí

touto formální svorností chtjí v eské veejnosti za každou cenu

udržet fikci, že jednotným klubem se dá spasit eská politika ve

.Vídni, a už ten klub je jednotným dle jména a rozháraný, nejed-

notný, nesvorný a nesrovnatelný sebe víc, problém pro ty, kterým

formace eských poslanc je vcí druhého ádu a kteí jsou pesvd-

eni, že se dá eské politice prospti i tenkrát, budou-li mezi poslanci

smry dva, které by, každý svou cestou, hledl dospti k témuž,

ovšem smluvenému cíli, dva smry, mající nejlepší vli prospti

eské vci. Problém je tím složitjší, uváží-li se, že pívrženci názoru

druhého mén formálního nalézají se v souhlasu s faktickými po-

mry, které pehlížet mže jen pedem stanovený úmysl, zachovat

fiktivn jednotný klub i pes všecky vnitní rozpory.

Dávno ped utvoením jednotného klubu jsme na tomto míslr

ukazovali k zjevné nemožnosti, spojit strany konservativnjší s radi-

kálními v jeden stejn postupující šik, teba že by jedni o sob

tvrdili, že nejsou konservativní a byli jimi a druzí o sob hlásali, žr

jsou radikály a nebyli radikální.
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Tyto nesrovnalosti v titulech a povaze jsou už eskou specialitou.

Ale nám bylo vždy jasno, že snaha spojit strany mladoeskou, agrární

a národnsociální v jednu politickou jednotku je nemožné a pon-

vadž jsme nahlíželi politický prospch plynoucí z toho, když jedna

ást eských poslanc se pipojí njaké možné vládní kombinaci, byli

jsme vždy odprci názoru, že takové vstoupení Cech do vládní

strany je jen tenkrát možným, když se stane jednotn celou eskou

delegaci, když tedy do vládni vtšiny vstoupí všichni eští poslanci.

Takovému výkladu jednotnosti jednotného klubu jsme se vždy uza-

vírali, ponvadž jsme nahlíželi stejn nemožnost, aby národní soci-

álové se vzdali svého postupu, jak jsme mli porozumní pro politický

prospch píslušnosti majority eské delegace k njaké vládní kombi-

naci. V tom jsme se lišili od ostatních propagátor jednotného klubu,

ponvadž jsme si páli skutené nápravy ve vídeské politice eské.

Není pec dnes už tajemstvím, že se eská delegace v posledních

msících vlády bar. Bienertha nalézala v neudržitelné posici, stejn

jako za Koerbra, a že jen proto baron Gautsch byl tak nadšen

vítán, ponvadž byla — stejn jako když vystídal dra Koerbra —
dána eským poslancm možnost, onu neudržitelnou posici opustit.

Už z toho dvodu pochopovali jsme vždy snahu zejména mlado-

eského a agrárního vedení, zamnit konen oposici v taktiku vlád

píznivou. Ale práv z toho dvodu jsme se vždy vyslovovali proti

takovému výkladu svornosti, který ukládal národn sociální stran

postup za každou cenu stejný, ponvadž jsme vdli, že tato strana

tak radikální zmnu své taktiky provésti nemže a že, i kdyby se

svornostáským heslem získat dala do takové jednotné formace,

bude svou píslušností v takové koalici jen pekážet, nikdy ji pod-

porovat anebo prospívat. Nicmén volební kartel zrodil na stran

mladoeské takovou zásobu optimismu, že jsme asto žasli mad lehko-

xrností vdc mladoeských, kteí eskou veejnost utvrzovali

v pesvdení, že ona svornost je možnou a trvalou.

Co znamenalo teba i trpné pikyvování takovým názorm se

strany národn-sociální, je tžko íci. Dlužno sice doznati, že nkteí
vdcové radikální pedem prohlašovali rozluku v pípad, že by

jedna ást eských poslanc chtla vstoupit do njaké vládní vtšiny,

ale pece jen národn-sociální strana dost urit neprohlásila, že se

-|X)juje, karteluje a sjednocuje s mladoeskou stranou jen pro oposici,

a je na onom svornostáském uspávání, na onom boji proti »rozkol-

níkm« spoluvinna.

í
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Jak neupímné v zásadách to dohodování bylo a jak se týkalo

jen a jedin mandát, nejlépe je vidt z uveejnného znní kartelové

iSmlouvy, kde o budoucím postupu na základ kartelové dohody zvole-

jiých nestojí slova. V tom hlavn vidíme ono trpné pikyvování

národních sociál k obsahu jednotnosti, jak jej propagovali ped
volbami i po nich mladoeši. Ovšem národní sociálové dnes ukazují

k tomu, že každé politické dít v Cechách muselo vdt, že národn-

sociální strana nepjde za daných pomr nikdy do vládní kombi-

nace, stejn jako nešla, když dr. Fot, dr. Pacák, dr. Fiedler a Prášek

byli ministry. To je poukaz jist správný, ale národní sociálové pece

stejn museli vidt, jaké plány a názory se rodí v mladoeské stran,

že tam jen dívjší Národní Listy považovány za pekážku pro

úastenství eských poslanc na vládní kombinaci a že nyní, když

dívjší Národní Listy jednoho dne se promnily v nynjší, pe-

kážka ta odpadla.

Neupímnost byla tedy na obou stranách stejná a mla stejný

dvod : pohodlné a laciné volby.

Následky onoho volebního kartelu na neupímnosti i mezi

skartelovanými založeného jeví se nyní zpsobem co nejpalivjším

— ochromuje politickou práci jednotného klubu. Zde nemá být pro-

zatím probírána otázka, zdali postup mladoeských, agrárních a kleri-

kálnich poslanc, jejich hlasování pro vládu hr. Strgkha a takto

provedený vstup do vládní majority už te byl vasný, politicky

správný a odvodnný, zdali vodocestná pedloha a ostatní domnlé

Jconcese byly a jsou dostatenými pedpoklady pro zmnnou taktiku

vtšiny jednotného kldbu — zde jedná se pedevším o to, že tato

zmna taktiky, která pro mladoechy byla pedpokladem jednotného

klubu a tudíž i volel^ního kartelu, už se stává problémem jednotného,

klubu, ba jeho hrobem. Opakujeme ješt jednou a výslovn, že máme!

za zcela oprávnnou a rozumnou politiku, když vtšina eských'

poslanc chce být ve vládní vtšin, ovšem za uritých okolnostíj

a každý eský poslanec s tím musel poítat, ale po všem, co se stalo'

a dlo, zejména však po kartelu volebním, museli jsme v zájmu

dobrého prospchu politiky ekat, že takový postup zmínné vtšin\

klubu nepovede ku krisi klubovní a zejména ne ku krisi pivodnc

úastníky kartelu, stranou národn-sociální. Národní sociálovi

dnes jsou prudkými odprci postupu majority klubovní a svýn

odporem nií jednotný klub, který spolen s mladoechy ped vol

bami prohlašovali za arkanum eské politiky. Ukazuje se prost, ž

není už možno, aby všichni eští poslanci ve Vídni šli jedním smrei
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a to ukazuje, se bohužel zpsobem, který celkovou politiku eskou

na konec musí poškozovat. Jist však vinu na tom nemají tak ani

ti, kteí zastupují odchylné názory, nýbrž ti, kteí vidt a vit ne-

chtli, že ten kýžený jednotný postup rzných politických stran stal

se za našich pomr i tenkrát nemožným, kdyby jednotlivé strany

nemly pes všechny kartely a jednotné kluby zcela zjevné zájmy

strannické, agitaní a mandátové, pro pítomnost a hlavn do budou-

cnosti. Dnes snad už ani pvodcové volebního kartelu neví, že se

pi píštích voíbách kartel bude opakovat a obnovovat.

Jedním z nejsilnjších hesel, kterým pro kartel a pro jednotný

klub bylo agitováno, je heslo o nutné zodpovdnosti všech poslanc.

Je nesporno, že ani stínu dohody o eské politice, jist žádoucí, nelze

docíliti, nejsou-li všichni poslanci ochotni vzíti na se zodpovdnost

za tuto politiku, alespo potud, že nepodniknou nieho, co by spo-

lené cíle eské politiky vídeské pímo poškozovalo. Dle našeho

mínní lze takového pomru docíliti mnohem lépe za rzného po-

stupu stran, než njakým nejednotným jednotným klubem. Spo-

! léný cíl eské politiky nikterak nepoškozuje, když ást eské de-

j
legace není ve vládní stran, když zstává ve vcné oposici. Ta

i opcvsice ovšem musí být v souhlase s celkovým postupem, který

mže a musí být smluven, ta oposice musí být ovšem ukáznná

a nesmí být ochotna každou chvíli pesmeknout se do mechanické

I dbstrukce. Taková oposice je pímo posilou vládní strany, když se

jí operuje vážn a s nutnou vypoítavostí, taková oposice ovšem

,,
vyžaduje pomr naskrz loyální všech stran a smr ve Vídni a

1 nesmí pak mít onch vedlejších cíl a zájm, o nichž jsme se už

zmínili. Ale taková oposice takka vládní stranou objednaná, která

je ochotna pevzíti ást zodpovdnosti za celkovou politiku, stává

se tam nemožnou, kde postup není výsledkem loyálních porad a

dohod, nýbrž v nejetnjších pípadech výsledkem vle, nápad
a rozmar jednotlivc anebo urité kliky. A jen z toho dvodu
nelze docíliti, aby všichni eští poslanci za dnešních pomr pejí-

mali také zodpovdnost za tuto politiku. Jak má brát každý poslanec

zodpovdnost za vli, rozmar a nápad jednotlivce nebo kliky, za

ei, skutky jednotlivce, který se ve své marnivosti s nikým neradí,

nikým si radit nedá a sebe považuje vždy za poslední a neomylnou

instanci v eské politice? Kolikrát se v posledních letech stalo,

zejména v otázkách zahraniných, že dr. Kramá bez pedchozí

úady, ba bez pedchozího uvdomní njakou eí neb njakým
lánkem pivedl ostatní eské poslance do nejtrapnjší situace —



246

asto i své nejbližší pátele — do nejvtších rozpak, a že se ofi-

ciáln a veejn neodmítla zodpovdnost za podobné extratoury jen

proto, že to je práv dr. Kramá, jen aby z toho nebyla blamáž

a ostuda? Jak možno za takových okolností mluvit o spolené

zodpovdnosti ?

To vše jsou dvody pro neudržitelnost nynjšího stavu vcí ve

Vídni a je pímo katastrofální, že se pomry utváily tak práv

nyní v dob, kdy nastávají skuten rozhodnutí velká, práv nyní,

kdy každou hodinu pímo mže nastati v stát obrat nejrozhod-

njší a historicky nejdalekosáhlejší.

A náprava ? Máme své pochybnosti o možnosti takové nápravy,

ponvadž leží v osobách a osoby ty jsou do jisté míry stiženy ne-

omylnictvím, že se sotva svých pedsudk a omyl zeknou. Pe-
devším by musel padnout mylný názor, že íslice ve všem a jedin

rozhodují, musel by padnout názor, že jen tehdy, když všech 8i

eských poslanc 'budou vládní aneb budou . dlat oposici, /eská

politika mže prospívati, musí padnout názor, že 8i poslanc rz-

ných názor musí být v jednom klubu, aby vláda mla respekt

z velkého potu eských poslanc. Což pak vláda neví, kolik Cech
ve snmovm je a což paik vláda neví, že kdyby bylo v jednotném

klubu tisíckrát všech 8i eských poslanc obanských, pro ni

tam bude za všech okolností spolehlivých mnohem mén? Koho

tedy onou nejednotnou jednotností klamat, nehled k tomu, že pro

pípad oposice eské mžeme právem poítat s hlasy eských sociál-

ních demokrat a to mnohem uritji než díve?!

Opakujeme: nikdo nebude tvrdit a nikdy netvrdil, že eští

poslanci mají dlat usque ad finem saeculorum oposici, nikdo ne-

bude tvrdit a nikdy netvrdil, že by eští poslanci našemu národu ne-

mohli konat znamenité služby ve vládní stran. Naopak: i s naší

strany bylo uznáváno, že ást a teba majorita eské delegace m á

být v njaké vládní kombinaci. Do vládní kombinace však nemusejí

vstupovat poslanci všickni a mezi klubem vládním, mezi skupinami

vládními a oposiními mže být utvoena pouze parlamentární kOr

mise, která se má o spoleném postupu obou skupin radit a poó3t i

tchto úad postupovat. Ale pedevším : 1 o y á 1 n . Proto opakJi- I

jeme to, co jsme ekli ped utvoením jednotného klubu: více loyál-

nosti a mén jednotnosti. C.



Zamýšlená zmna politického postupu eské
delegace ve vídeském parlament a naše

požadavky.
Píše Jan Koloušek, prof. eské techniky v Praze.

Podzimní zasedání íšské rady pineslo eskému volistvu jakési

pekvapení, ovšem již dosti zeteln pedvídané a oekávané. Pe-
stala nejen ostrá oposice proti nové Stiirgkhov vlád, která proti

»Bienerthovu systému « asto byla až obstrukcí dosti špatn

zahalenou, nýbrž vtšina Jednotného klubu (mladoeši, agrárníci a

klerikálové) — hlasovala pímo pro zatímný rozpoet i pro veliké

nové požadavky úvrní, kterými státního dluhu pibude nejmén

450 mil. K a tedy úrokového nového bemene 18 mil. K ron. Také

Ibylo provedeno prvé tení nových tžkých berních pedloh, které

bvšem podal íšské rad ješt pedešlý finanní ministr dr. Meyer

I

i které také pevzal nový finanní ministr Zaleskl. V delegacích

mk zrovna jako na, íšské rad hlasovali mladoeši s agrárníky také

)ro zatímný spolený rozpoet.

Nuže, odkud ten obrat v politickém postupu rozhodujících e-
ských stran ve Vídni ? Je sice pravda, že ani mladoeši ani agrárníci

mi konen eští klerikálové se nechtí dosud pímo a oteven pi-

^ilásiti za strany ist vládní. Také by nebyl ten postup ješt dosti

dvodnným vi volim; vždy se nezmnila podstatn ani do-

avadní vládní politika jazyková ani není jinaká prakse pi obsa-

"\'ání úad ve prospch eský ani nepominulo nmecké veto proti

tivotním našim požadavkm kulturním. Neustala dosud nmecká
bstrukce na snmu království eského, ani není nadje na dohledné

anování zemských financí království eského. A ke všemu není

ípe ani se zemskými financemi moravskými, kde vinou neurovna-

ých pomr a obstrukce nmeckých stran koní zemský rozpoet na

1912 ohromným schodkem tém 25 mil. K (pi celkové poteb
5tva 55 mil. K), a kde roní anuita na samy zemské dluhy iní



248

již 7^ mil. K. — 'Kdysi jsme mohli míti po odvolání jazykovýcl:

naízení Badeniho a Gautschových — (a snad již díve) — bez ja-

kýchkoli prtah druhou eskou universitu na Morav (v Brn)
ale dnes je to pro naše poslance již požadavkem nevasným a tal<

nepohodlným, že jsou velice nešastni a nevrlí, když se o tom pouze

mluví na našich vlastních manifestaních schzích. 2e by si eská

delegace na íšské rad za svj vstup do vládní vtšiny a za povo-

lení velikých bemen, které tento vstup bude míti v záptí, klásti

mla snad aspo tu podmínku, aby nmecké strany upustily od zá-

sadního odporu proti tak eminenetn kulturnímu a jist naproste

spravedlivému požadavku, jako je zízení eské — (a zárove i n-

mecké) — university na Morav, toho si u nás skoro ani nikde

žádati netroufá. A pece by se tím našim sousedm Nmcm ani

vlásek na hlav nezkivil, ano dostali by za to novou svou univer-

situ, které ovšem sami nepotebují.

Dnes jsou už skoro nedostižným ideálem ona Stremayrova na-

ízení, kterými jsme pohrdali, pokud mli staroeši vtšinu, a která

se tehdy prohlašovala za naprosto nedostatená. Naízení tch jsme

si zaali vážiti teprve tehdy, když je nmetí soudcové v Cechách

prohlašovali šmahem za nezákonná a když se stala »via facti« jx^dle

prakse nmeckých soudc v uzaveném území ve skutenosti opravdu

neplatnými. A ten ministr, který tuto praksi nmeckých soudc

nejen trpí, nýbrž i vším vlivem státní moci hájí, sedí nejen ve vlád,

které se povoluje od našich zástupc rozpoet, nýbrž má v ní roz-

hodující slovo. Nmecké strany by okamžit odepely (a odepírají

obas už) svou podporu vlád, kdyby ministru dru Hbchenburgerovi

od vlády byly inny v jeho jazykové a obsazovací praksi jakékolij

pekážky nebo jen námitky. '

Co tedy mohlo jen zmniti oposini smýšlení vtšiny zástup

eských? Zajisté k tomu nepostailo by ani jmenování dvou ne

parlamentárních ministr Cech a k tomu ješt v odborecl!

takových, kde by se pro naše eské požadavky dalo velmi málo udlatj

i kdyby ministi oni mli nejlepší snahu a také úplnou volnost rozí

hodovati, jak by chtli sami. Krom toho eská delegace nezmnil

v pedešlém období íšské rady svého oposiního stanoviska ar

tehdy, když jsme mli v ministerstvu ti eské lidi a to vj

vlivnjších odborech nežli nyní. Pro tento ol

nyní, když víme, že bude míti v záptí zárove velmi mrzul

nepíjemné nadlení pro volie a vbec osudné následky pro

státní hospodáství : totiž nová válená bemena, zvvšení sta!
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vojska v as míru, veliké nové dan spotební, jakož i staré vyšší

dan pímé i nepímé? A pi tom nelze ani oekávati, že by se

udržel státní rozpoet v rovnováze, ani není nadje na ozdravení

zemských financí a v Cechách a na Morav. Cechy jsou již v ta-

kové tísni finanní, že je vbec pochybno, zdali se to v budoucnosti

dá ješt napraviti a Morava tím, že na r. 1912 musí krýti neuhra-

zený schodek 25 mil. K, pitíží své situaci dalšími roními bemeny
pes I mil. K úrok a asi ^ mil. K na splátky dluhu. A tu ješt

eká a není vyízena neodbytná úprava plat uitelských, která bude

státi desítky milion K ron. Odkud bude moci poplatnictvo naše

za tchto tžkých dob sehnati k tomu potebné spousty penz?

A s tím ješt nejsme u konce požadavk finanních. Krom
vojska a námoní moci, které zajisté hrozí samy o sob pohltiti

všecky nové výtžky daní a snad ani s nimi se nespokojí, je tu ješt

(bída zízenc státních, které nepostaí snad ani 100 mil. K ron
— (když ne hned na poprvé, tedy jist v letech nejbližších). Dále

jsou bemena povinného sociálního pojišování dlnictva i samo-

statných, které státní rozpoet obtíží jist nejmén 100 mil. K ron.
A odkud bráti peníze na vodní stavby a železniní investice, jakož

i na vypravení našich vysokých škol i na jiné etné neuhrazené

nezbytné poteby veejné (na p. na zanedbané veejné zdravot-

nictví, na investice státních podnik, na nutnou pomoc komunálním

financím, na meliorace atd. atd.) ? Na to ovšem se dají vypjiti

veliké kapitály, ale z dluh tch se pece musí platit úroky, které

jist nebudou uhrazeny snad výtžky z tchto veejných zaízení.

A tu narazili jsme na malikost, která je záminkou vtšin
eské delegace pro zmnu oposiního stanoviska a pro vstup do

vládního zajetí. Jsou to vodní cesty, které už jednou za Kórbra za-

razily eskou obstrukci. Ale tenkrát se dlaly plány, které dnes jsou

už dávno opuštny a marný. Snilo se o spojení velikými transkon-

tinentálními vodními drahami z moe Severního do moe erného
(od Labe a Vltavy k Dunaji, jednak pes Hbrní nebo Dolní Ra-

kousy, jednak od Labe pes Pardubice, Perov po Morav až do

jejího ústí do Dunaje), — dále z moe Baltického do moe erného
také po dvojí cest — ( Dunaj sko-Oderským prplavem a prplavem
spojujícím Vislu s Dnstrem). Dnes z tch plán, o kterých ped
10 lety nikdo se nesml ani odvážiti pochybovati, a o jichž divo-

tvorných úincích byly rozšíeny pímo povrené nadje, nezbylo

skoro nic. Jen velice málo, a to si svou houževnatostí uhájili Po-

láci, totiž prplavy projektované od Visly k Dnstru a splavnní
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Visly v okolí Krakova. V ostatních zemích — hlavn eských —
mají býti pouze regulovány eky, po pípad býti nanejvýš zizo-

vány vodní nádrže, ale to jen velmi pomalým tempem, — namnoze

v nedostatené míe, zejména pro Moravu, — rozdleným na dobu

15 let (do r. 1927). Ze státní pokladny má se tu dostati echám
i Morav dohromady nco pes 130 mil. K rozdlených na 15 let!

Již tento pomrn malicherný obnos ukazuje, o jakou vlastn ne-

patrnost a bezvýznamnost se tu jedná.

A pece ani ta malikost není úpln zajištna. Nejsou s tím

spokojeni ani alpští Nmci ani Nmci v Cechách ani Víde. Alpští

Nmci dostali sice svého asu v náhradu za vodní cesty, — které

se pak nestavly, — nákladné dráhy prvého ádu v Alpách, které

nejen že jsou už dávno hotovy, nýbrž na které padlo skoro dvakrát

tolik penz, nežli bylo rozpoítáno (prostavlo 'Se na 500 mil. K).

Ale to poslancm z Alp nevadí, aby nyní znovu chtli zase nco,

když se konen aspo ást z toho chce dáti echám a Morav, co

bylo už zákony dívjšími dávno povoleno. Jenom že ty dívjší

zákony byly v Alpách provedeny s nákladem skoro dvojnásobným,

kdežto v Cechách a zvlášt na Morav se vbec neprovádly. —
Nmcm z Cech se zase zdá, že vtšina regulací bude pouze v území

eském a proto žádají také svj podíl. A konen Víde je zvyklá

míti ze všeho lví podíl, akoli má již své mstské dráhy, jichž

schodky hradí stát a úpravu Dunaje na státní náklad atd.

Ale když tyto pedlohy vládní prošly také všemi úskalími, která

jim hrozí ve snmovn poslanc, zvedá se ješt panská snmovna
|

svým varovným hlasem proti tmto vydáním, že prý jsou pouhým 1

plýtváním státních penz, kterých je jinde nezbytnji potebí —
(snad na dla a na válené lod!).

A ješt jiné vymoženosti jsou na obzoru. Prošel ve státní že-

lezniní rad — poradním to sboru pro vládu — návrh, aby pro

zjednodušení železniního provozu byla zrušena dosavadní edi-

telstva dráhy státní spolenosti a severozápadní dráhy, aby nová že-

lezniní editelstva dopravní peložena byla do stedu tratí, tedy

aby byla zízena dv (n.mecká) editelství po jednom v severo-

východních a severozápadních Cechách, jedno (eské) ve východf i

nich Cechách (v Pardubicích) a jedno (smíšené) v Brn. Na se-
'

vrní dráhu, aby týmž zpsobem byla decentralisována, se ješt že-

lezniní rada neodvážila. Ale ani tato vymoženost, o které se ostatn

vláda rozhodn nevyslovila, není jistou, akoli je to pro úelné a

opravdu bez zbytených náklad opatené ízení provozu vcí samo-



251

zejmou. Také tu Víde a dolnorakouský snem protestují a jaksi

za samozejmé považují, aby všechno rozhodování i nejmenších vcí

se týkající bylo ve Vídni a ovšem aby tam zstala i celá armáda že-

lezniních úedníku a zízenc, kterých by mohlo býti pak mén
i kteí by byli lépe na míst pi editelstvech uprosted provozova-

ných tratí. Ale není jisto, nebude-li míti Víde vtší moc nežli

všecky zem i stát, v jichž pirozeném prospchu by tato úprava

byla, táž Víde, která již bez toho pes míru vyerpává síly všech

korunních zemí a která pro jiné národnosti má srdce úporné a na-

plnné krutou nechutí.

Nuže, to stanovisko nkterých stran eských, aby ve Vídni

prozatím v jistém smru na njaký as se odstavily dosavadní, skoro

výlun na jazykových základech spoívající jxDŽadavky národní, i aby

pro eské zem hledlo se pedevším docíliti hospodáských úspch
a hospodáského i kulturního sesíiení, nebylo by zajisté naprosto

nepijatelným a dalo by se o nm jist vážn jednati i uvažovati.

Zvlášt kdyby k tomu se pojil také náležitý vliv a podíl eského ná-

roda a jeho zastupitelstva ve vlád. Ale k tomu bylo by nutno a

vlastn už dávno bylo povinností i v oposici usilovn pracovati

a opravdu houževnat hájiti všech kulturních a hmot-
ných zájm jak národa tak i zemí koruny eské. Tedy nikoli jen

podle okamžitých rozmar jednou na všecky ty zájmy zapomínati

ano je i obtovati za jiné, teba i domnlé úspchy, jako tomu bylo

asto pi t. zv. našich jazykových vymoženostech, — po druhé zase

snad abychom se vrhali jednostrann na urité požadavky hospo-

dáské vší silou a pro nic jiného pak vedle nich skoro nemli smyslu,

jako tomu bylo práv pi obratu za Kórbra, když dostali eští zá-

stupci vnadidlo vodocestného zákona ceny tak pochybné.

Ano, politiku oportunní mohou jist ipolitické strany, také n-
které strany eské, provozovati, ale oportunní politiku upímn
doznanou, a práv proto, že je to politika oportunní, politiku
rozumn promyšlenou, nikoli náladovou, nikoli spolé-

hající na njahon vyšší pomoc, nýbrž peliv odvažující
výhody, kterých lze nabyti, i obti, kterým se je

potebí za to podvoliti.
A k tomu je ovšem nezbytným pedpokladem, aby se znala

okamžitá situace hospodáská i politická, v níž jest náš národ, jakož

i eské zem, aby byl ped oima stále praktický cíl, k nmuž se

chce dospti, i aby se k tomu postupu znaly pohotové síly a pro-

stedky vhodné. Vedle toho ovšem se nesmí ani zatracovati, ani
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pohrdnouti stranami, které volí snad postup odchylný, taktiku opo-

siní. Nebo namnoze potebují oportunní strany kontroly nebo

povzbuzení práv od oposiních stran, které jsou zajisté svdomím
stran vládních, jehož hlasu je také vždy potebí dbáti : Krom toho

mohou naše vládní strany zrovna v píbuzných stranách oposiních

také hledati i najíti oporu obas vi vlád samé, která by jinak

jich využila pes míru a nebyla by snad ochotna dáti za prokázané

služby ani trochu pimené náhrady. Ovšem, že vládní poslanci

takové oposici ve svém osobním zájmu nepejí, jelikož konkurence

oposiník jim stžuje jejich postavení vi volim. Ale ani volii

nebývají vždy za každou cenu oposin naladni a obratná vládní

politika zástupc lidových mívá všeliké drobné výhody v záptí,

kterými si lze zase píze voli udržovati. Ale se stanoviska ná-

rodního i vbec lidového nelze oposice postrádati ani tenkrát, —
ba práv tenkrát nejmén — když taková oposice je vedoucím

vládním stranám nejnepohodlnjší, když oposiní hlasy opravdu jsou

hlasy probuzeného svdomí lidu a kdy mohou býti jedinou hrází

proti demoralisaci, s níž každá vláda u zástupc obanských poítá

a z níž hledí co nejvíce vykoistiti pro svou moc a pro samovolné

rozhodování.

U nás však poctivá a svých povinností dbalá oposice je ob-

zvlášt nezbytná, jelikož my dosud máme proti vládám vídeským!!

veliké nevyrovnané úty a tak obrovské požadavky, že by jim žádná

|

vláda, jakákoli, najednou ani nemohla vyhovti. A proto všech

tch út ani vládní strany, které by se u nás utvoily, by nemohh

pedložiti. Pipadá tedy naší oposici ješt ten významný úkol, aby

po splnní nejnaléhavjších postulát, pokud by je naše vládní stran\

prosaditi dovedly, usilovala ješt o splnní dalších, na které už bv

vliv doasných vládních stran nepostaoval.

Zmínné nevyrovnané naše úty s vládami vídeskými je však

potebí v celém dosahu znáti také zástupcm, kteí jsou ochotni

z jakýchkoli dvod podporovati vládu a míti také na vlád úast

Nebo tím teprve lze zmiti úspchy, kterých se nám za pinesené

obti, jichž každá vládní politika vyžaduje, dostati má. A mohot

v tom býti ovšem, — a zajisté budou pedevším, — úspchy hmotní

hospodáského rázu, ano i prospchy kulturní, za které se nemusímt

utkati ani s odporem našich národních odprc ; nebo je mnoli

mezer a nedostatk ve státní péi o naše eské zem, kterými trp

zrovna tak naši krajané Nmci jako my.

JJ
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. F*ráv z tchto všech dvod pokusíme se v rzných úvahách

podati co možná výstižný obraz, jaký je stav našich eských
veejných záležitostí opatovaných státem, na
nž musíme platiti tolikeré tžké bern, jaká je

dosavadní pée státní o naše hmotné i kulturní
poteby a jaká je konen kulturní, hospodáská
i finanní síla celé naší íše, celého státu i jed-

notlivých korunních jeho zemí. O tom musí býti

I

zjednán náležitý pehled také pro ty strany, které jsoti ochotny

I

zmniti dosavadní taktiku oposiní v postup oportunní a byly by

ochotny po pípad k podpoe vlády.



Obecné školství Bosny a Hercegoviny.

Dr. A. H a s s m a n n.

Obecné školství zemí okupovaných spoívá i dnes ješt na pomrn
starých základech. Hlavní .principy — zejména finanní —

vzaty jsou ješt ze starého osmanského školního ádu ze dne

25. džemaziulahira 1285 p. h., tedy z r. 1868.

Jmenovaný zákon jest papírovým výrobkem osvícenské éry íše

turecké, zahájené první ústavou.

Nazval jsem jej papírovým výrobkem, nebo nikde nevešel

v pravý život, zejména ne ve vilajetu bosenském. Pouze nkteré

finanní body jeho byly realisovány, jako organisace školního fondu

(mearif sanduk). Jinak ostalo vše 'pi starém. — Okupace r. 187S

nezastihla žádných plod tohoto mnohoslibného zákonu. Jen 535

t. zv. sibbian mekteb, 54 katolických a 56 srbsko-pravoslavných

škol konfessionálních pešlo v nové panství. Školy tyto byly vesms

rázu ryze konfessionálního. V mektebu uil anekdotami hodža s rá-

koskou v ruce prpovdem z koránu nazpamt svoje žáky, nevy-

loživ jim ani dostaten významu uených slov. Cílem bylo ted}

pouhé papouškování. Hodža pedíkával, žáci snažili se po nm
opakovati. Pes potebné modlitby se dále nepišlo.

V nemuslimských školách vyuovali rovnž duchovní, katolití

resp. pravoslavní. I zde bylo jedinou tendencí vychovati z dtí sebe

vdomé katolíky resp. pravoslavné. Biblická djeprava, modlitby,

ponkud staroslovniny — to byl celý uební plán tchto škol

Uilo se sice psáti, skoro nikde však poítati. Potm nauil živni

sám. —
Akoli nebyl tedy osmanský zákon reajisován, pece objasním

v hlavních rysech jeho strukturu, nebo jest v nkterých momentech

i dnes basí pro další vývoj.

§ I. zmínného pramenu dlí školy Tia veejné a soukromé,

í slibuje veejné školy vydržovati z prostedk státních; nade vším

školstvím pak reservuje si vrchní dohled.

I
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H Z veejných škol, jež zákon dává zizovati, zajímají nás obecné

školy. Tyto mají býti dle § 3. cit. zák. zbudovány v každé ves-

nici i každém mstském okresu (mahala). Útraty spojené s vybu-

dováním tchto škol, s vydržováním jich, zejména i uitelské platy

1 platí školská obec sama. (§4. cit. zák.) Jak vidno, slib

zákonodárce vydržovati veejné školy z pokladny státní zstal jen

pouhopouhým slibem.

Vren úzkostlivé separaci muslim od obyvatelstva druhých

vr, ustanovuje zákonodárce v § 3. cit. zák. i dlení škol dle kon-

fessí v té form, že dává ve smíšených obcích muslimskému lidu

jednu výlunou školu. Druhé konfesse pak vtsnává v druhou

školskou budovu.

Návštva školní má býti, jak dekretuje zákonodárce, o b 1 i-

gatorní. Všechny dti dotyné školní obce jsou povinny navšt-

vovati obecnou školu po tyi roky (§ 6. cit. zák.) a to hoši od

7— (I let, dvata od 6—10 let. Osvobození od školní návštvy

dovoluje se jen z dvod v § 13. cit. zák. taxativn uvedených, a to

bu pro nemoc školou povinného, chudobu rodiny, vzdálenost pres

'V2 hodiny cesty od školy. Pirozen zstávají vyloueni od návštvy

lobecné školy ti, pro nž není ve školské budov místa, i ti, pro

inž vbec není školy. Domácí vyuování mže nahraditi povinnou

{školní návštvu.

Plán uební jest tento:

Uí se pedevším náboženství, pak tení, psaní, poátkové

jx>t, krátké djiny osmanské íše, zempis i nkteré drobnosti

>pro život«. O jazyku uebném zákon nemluví. Ze srovnání tchto

>kol s nezdijemi — o nichž níže — vidíme však, že se uilo turecky.

Navštvuje-li dít tuto obecnou školu a složí pedepsanou

ickoušku, obdrží vysvdení, jež opravuje k návštv ruždije

školy mšanské).

Povinnost návštvy školní vztahuje se tu, jak jsem se už

mínil, na hochy i dvata. Dvata však mají se vyuovati, co

nožná, oddlen od hoch (§ 15. cit. zák.). Jsou-li k disjposici

v školní budovy, má se jedna vyhraditi za díví školu. Není-li

akovéto oddlení možné, mohou sice hoši i dvata býti vyuováni

téže budov, ale aspo v rzných místnostech. Na dívích školách

í ženský personál. — Ovšem nouze byla mocnjší než vle záko-

odárcova a ješt dnes uí hodža namnoze dvata i hochy v jedné

stnice.

I
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Jakýmsi pendantem škol obecných byly školy zvané ruždije.

Tyto mly se zizovati v mstech s více než 500 obytnými sta-

veními.

Písný separatismus proveden i zde. Ve smíšených obcích mly
se otevíti dv ruždije a to jedna pro muslimy, druhá pro ostatní

konfesse, ovšem jen tehdy, jestli minorita mla aspo 100 obytných

stavení ve školním míst. (§ 18. cit. zák.)

Školy tyto zavázal se vybudovati stát z osvtové pokladny

píslušného vilajetu i platiti odtud uitele. (§ 19. cit. zák.) Kdo

bude tyto školy udržovati, zákon nepraví ; ale mžeme se nadíti, že

by toto .bemeno spadlo na kompetentní obec, zvlášt jestli už první

výdaj si stát limitoval sumou 40.000 groš (.=^ 8851-20 K) ron.
Školy tyto byly již modernjšími.

Uební plán byl trochu širší a hlubší. Vedle nezbytného ná-

boženství uilo se turecké, arabské a perské gramatice, stylistice,

potm, vedení obchodních knih, kreslení, poátkm geometrie,

všeobecným djinám, historii turecké íše, zempisu, tlocviku —
a na posledním míst mateskému jazyku žák.

Dle tohoto plánu mli vyuovati definitivní i pomocní uitelé

zkoušení a kvalifikovaní. Pro obecné školy tato kvalifikace pe-

depsána není ! Celá látka uební mla se absolvovati ve tyech

letech.

Školní rok perušovaly mimo svátky i prázdniny poínající

dnem i. srpna a trvající 22 dní. — Opt jakási vymoženost nad

školami obecnými, na kterých se uilo bez pestání.

Návštva ruždijí byla f a ku 1 1 a t i vm í pro hochy i dvata.

Dvata však mla jen málo nadje na tyto školy, nebo zákon

sliboval jich zízení »zatím« jen Caihradu a hlavním mstm vila-

jetu. Mimo tato msta mly se zizovati ruždije jen ve velikých

mstech.

Pravidelné ruždije byly tedy ženám nepístupny.

Konfessionální rozdlení platilo i pro dívky. Ruždije díví

mla vyuovati jen dítky jedné a téže konfesse. Minorita ve smí

šených mstech mla právo na díví ruždiju jen, mla-li aspo 50(

obytných stavení. —
Tyto školy mly se vesms zíditi. Ale r. 1878 jich pros

nebylo. Existoval pouze jediný plod zákona z 25. džemaziulahir

totiž t. zv. osvtový fond vilajetu (mearif sanduk,

tvoený z daní, dchod vakufských (stipendijních), školného vyš

ších škol a tax zkušebních. Tento fond pejala okupaní vláda dn
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28. íjna 1878. Obsahoval privátní dluhopisy na sumu 400 du-

kátu, 168 lir tureckých, 630.525 groš 17 par^ a v hotovém 29.855

piastr^ a 2322 zl. 87 kr. — Jiné památky tento zákon nezanechal. —
iJojovný rok 1878 i poátek r. 1879 nedovoloval mysliti na n-

jaké znovuvzkíšení aspo tch škol, jež okupaní vláda zastihla,

lim mén na njakou akci smující k rozmnožení, prohloubení a

modernisaci bosenského školství.

Teprve dne 6. ervna 1879 vydává zemský chef naízení k or-

i;;iiii.saci tak zv. poddstojnických škol. Peje si zizování obecných

škol na basi co nejširší. Síe jde na prvním míst. Hloubka není

veliká. Uitelstvem jsou poddstojníci, odtud i jméno škol, kteí

za malou remuneraci 150 zl. ron vyuují dti od 6— 12 let psaní

a tení latinských liter i cyrilice. Ovšem ani na poátky jazyka n-
meckého není zapomenuto. Vyuování trvá 2—3 hodiny denn od

záí do konce ervna.

Z otomanského zákonu zachována je tu pouze povinnost škol-

ních obcí dáti k disposici školní budovu, posluhu a v zim otop.

Uitele platila vláda zemská sama.

V tom bylo uleheno školním obcím ve srovnání se dívjším

^irávem.

^ Podstatn nové bylo toto : Povinnost školní návšt-
} padla. Školní budova stála i r. 1879 ješt na horké pd.

^\.iii katolíci ani pravoslavní nedvovali mnoho cizinci »Švábu '<.

[luslimani zstávali v resignovaném mlení. Bylo teba teprve si

)ipraviti cestu k pravidelným školám.

Druhé novum íbylo odstranní separatismu konfessí v tchto

loddustojnických kursech. Vyuovány jsou dti rozliných konfessí

'Ohromad. Rozdíl víry tedy rovnž padl.

Tetí — nejinteressantnjší — novost byla vylouení vyuo-

ání náboženství z tchto prvotních škol. Zemský chef praví vý-

lovn : »Vyuování náboženství v takových školách má odpad-

outi.« Pedmt tento mla obstarati dotyná konfesse sama. —
nad jediný píklad volné školy v našem mocnáství! »

Dozor nad tmito školami sven okresním úadm. —
Na tchto principech nemnno až do dnes skoro nieho. I dnes

yuuje se v obecných školách mládež bez rozdílu víry, i dnes není

a tchto školách uitel náboženství ve smyslu našem. Rozdlení

nancování školy zstalo rovnž bez promny: zem platí pravi-

1 143.893-36 K.

2 6603-92 K.

NAŠE DOBA. R. XIX., . 4., 1912, 20. ledi.a. 17
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dlné uitele, obec dává školní budovu, obsluhu i palivo. Jediná

fakultativní návštva školní nahrazena letos modifikovanou obli-

gatorní.

Tuto prvotní kostru školní organisace promnilo ponkud na-

ízení zem. vlády v Sarajev ze dne lo. kvtna 1880 . 9228. Tohoto

roku zaízeno jest v zemi v celku 25 pravidelných obecních škol.

Vedle psaní a tení zavedeno nyní i vyuování potm, zpv

a tlocvik; s pokroilejšími doporueno projití hlavní partie zem-

pisu, djin, pírodozpytu i hospodáství.

Zvláštní draz položen na to, aby se vyuovalo obojímu písmu,

latince i cyrilice, ímž mela býti vylouena obava pravoslavných,

že katolická vrchnost vytlaí náboženskou i národní cyrilici. Pra-

voslavní mají se uiti, jsou-li ve vtšin, pedem cyrilicí, katolíci a

muslimani latince.

První školní knížky i ostatní školní pomcky vnovala nov
založeným školám zemská vláda.

Uitelstvo ale zstalo nepromnno. Byli to zase ješt c. a k.

poddstojníci, kteí první prokopávali v Bosn cestu osvt. Jenže

plat jejich — 150 zl. ron — neposkytovala už zemská vláda, nýbrž

dotyná školní obec, která byla mimo to povinna dáti uiteli ve

škole nebo pi ní zdarma byt. V tom i v podílu na školní zahrádce

záležel první honorá ibosenského uitele.

Vzpomenul jsem výše obavy pravoslavných o cyrilici. Tyto

vzbudily dva kursy, které zídila zemská vláda v Sarajev v r. 1879.

Vyuovalo se tam výlun latince. Zemská vláda byla dokonce tak

neprozetelnou, že uvedla v naízení o tchto kursech slovo »chor-

vatské písmo«, což však íšské ministerstvo financí vas opravilo.

2e bylo pi tom všem o dívky macešsky postaráno, je piro-

zené. Do obecných škol ped poddstojníky dívky nešly; odporuje'

to lokálnímu mravnímu citu stejnému u musliman jako ostatních]

vyznání — a jiných škol nebylo, mimo konfessionální.

Jediný ženský školský ústav representovala z poátku dlouh'

mstská obecná škola pro dívky v Sarajev, otevená zemsko;

vládou dne 3. listopadu 1879. Škola tato byla vlastn soukromýn

ústavem mstské obce sarajevské, nebo veškery útraty s ní spojenr

hradila mstská pokladna. Ale pes to podailo se zemské vlád<'

vtisknouti tomuto ústavu svoje tendence známé z prvotního nai

zení z r. 1879. Škola tato byla trochu lepší než poddstojnick

školy: uilo se tam i fysice, krasopisu, poátkm mictví, runí'
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pracini. Novum bylo v tom, že vyuováni náboženství bylo obli-

gátním pedmtem.
Za budoucnost ústavu uinna zodpovdnou první uitelka

v Bosn ! Uební plán i knihy dodala vláda dle svých šablon.

Pi tom dlouho zstalo.

Teprve r. 1894 zízen zemí v Sarajev kurs pro muslimanské

dívky, jenž ve tyech letech ml probrati uební látku obecné školy.

R. 1879 promnn byl v pravidelnou díví obecnou školu pro mu-

slimany. •; -^^^
V tchže skoro letech založen v Bos. Brod muslimanský

mekteb pro dívky a ve Fojnici kurs runích prací, ímž jest ale

i výpoet zemských dívích škol obecných v Bosn a Hercegovin

vyerpán. '4
Vše zajisté dobré, ale ne dostatené pro vzdlání žen vbec,

ani ne muslimských žen. Ovšem muslimani ani toho nežádali.

Nejsou vbec páteli záipadoevropského vzdlání; u muž staí jen

[pozlátko civilisace, u žen je i to nejen nepotebné, ale pímo obá-

vnnou vadou. —
Vrátím se ke školstvu sloužícímu promíšen hochm i dívkám

!

ji— Dle princip vytknutých r. 1879 budovala zemská vláda na

školství i dále.

R. 1880 existuje již 38 obecných škol dle starého vzoru.

Teprve r. 1881 poato s nahrazováním c. a k. poddstojníkii

kvalifikovanými a zkoušenými uiteli. Až dosud bylo nemožno

itchto sil získati. Jak vláda piznává ve své správní zpráv z r. 1906

(str. 153), nebylo pro to financí ani dostatek uitel.

Uitelstvo tehdy vtšinou je importováno z blízkého Chor-

/atska a Slavonie. Nco málo uitel odchovala si zemská vláda

iama na tíroním kursu pro pomocné uitele, založeném v Sarajev
•. 1 88 1, promnném pozdji v ádný uitelský ústav, na nmž se

lneš vzdlávají uitelé i uitelky.

S tmito uitelskými silami a uebním plánem ze dne 23. záí

880 . 22603 resp. ze dne 26. listopadu 1880 . 28132 pracováno

.-/- do r. 1904 na rozmnožených tehdy školách.

S tmito veejnými obecními školami pln konkurovaly školy

;onfessionální. Z tchto první místo v ocenní zaslouží konfessio-

'ální školy pravoslavné nebo, jak se dnes už smí íkati: srbské.

Abychom rozumli psobení církevních škol srbských ! Srbské

ravoslaví není jen duševní potravou národa. Pravoslavný pop ne-

euje jen o duševní blaho svých svených. Poslání jeho je hlubší.
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jde dále. Jeho povinnosti není jen dbáti neuritého pojmu duše,

jest i v širším okruhu rádcem svého lidu, jeho soudcem i jeho obrán-

cem. A v tomto odvtví jeho innosti nenese se jeho cíl k blahu

církve, nýbrž v první ad k všeobecnému *blahu pravoslavného ná-

roda. Srbské pravoslaví je církví národní. Duch jeho je mnohem
svtštjší onoho, s kterým se shledáváme v katolictví.

• A národ dsledn není odchován dogmatásky. Je již a priori

velmi svobodomyslný. Volnost v pojímání všech vcí, jich oce-

ování a znaná dávka vzntlivosti karakterisují bosenského Srba.

Obrániti tuto pirozenou svobodomyslnost, využitkovati vzntlivost

k pokroku, to byla pracovní látka pravoslavného popa Bosny i Her-

cegoviny.

Konfessionální školy pravoslavné nebyly tedy již v samých

poátcích svých jen náboženskými mlýnky, nýbrž dávaly základ

i k národnímu uvdomní Srb bosenských. Byly snad hlav-

ním zídlem dalšího pokroku, pokroku ist národního. Ony všt-

povaly pravoslavným heslo Srbstva : Samo sloga Srbina spaseva.

(Jen ve svornosti je spása Srba.)

2e už za vlády turecké pracováno v tomto smru, vidíme

z toho, s jak mocným i jednolitým odporem se setkalo protžování

latinky okupaní vládou v r. 1879. Takové obrany byl schopen

pouze lid vdomý svých práv a svého postavení. Tohoto uvdomní
pak získal lid pravoslavný od svých pop v kostele i škole. Odtud

i ona vážnost, které požívá škola v pravoslavném lidu.

S okupací cítil se srbský živel v Bosn volnjším a volnosti

této využil ne k rozšiování svých práv, k nabytí nadvlády, která

mu sice právem majority pipadala, nýbrž k prohloubení dosavadní

práce. Rozmnožování škol bylo tu první péí pravoslavné církve.,

Pravoslaví chtlo se tu postaviti na vlastní nohy. Zemských škol.

obecných užito tu pouze jako provisorních vzor. Pijaty ne

byly; pouze zkoušeno na nich a praktické applikováno na školy

konfessionální. Bálo se pravoslaví, že se mu massa návštvou zem

ských škol odnárodní, nebo alespo upadne v národní lhostejnost;

(Pokraování.)



Hospodáské poteby zemí eských, pokud jsou

uhrazovány státním rozpotem cislajtanským.

Píše prof. Jan Koloušek.

1 . Hospodáská pevaha zemí eských nad ostatními zemmi
rakouskými a jich vysoká poplatnost.

Zem koruny eské jsou v Pedlitavsku nejen nejvtšími po-

platníky, nýbrž zárove také jich zemdlská a prmyslová výroba

pedí tžení všech zemí ostatních a také jejich obchod i všecka

hmotná i kulturní jich innost vyniká velmi znan nad jiná krá-

lovství a zem v íšské rad zastoupené.

Nkterá data na doklad toho uvedená to zvlášt zeteln ob-

jasní : Cechy s Moravou zaujímají pouze necelou tvrti-
nu Pedlitavska (2473% celého povrchu) a sotva te-
tinu všeho obyvatelstva (3^V8% cislajtanského obyva-

telstva dle sítání z r. 1910). Ale v Cechách a na Morav sklidilo

se prmrn ron (v období 1906—1909) z celé isté skliz-

n rakouské: 45^% obilí, pes 40%, brambor, 44%'

jetele, ano až 93% cukrové epy; ovšem že i v jiných

zemdlských kulturách intensivnjších vynikají eské zem vysoce

nad prmr cislajtanský. Také chovem dobytka pedí zvlášt v nej-

novjší dob (podle sítání z r. 19 10) Cechy s Moravou siln ra-

kouský prmr : hovzího dobytka bylo v Cechách a na Morav
33%%' a vepového 25-6% z celého stavu rakouského.

Ze všeho kamenného uhlí v Cislajtanii vytženého (v de-

setiletí 1899—1908) pipadalo na Cechy s Moravou skoro
47% (na všechny zem koruny eské skoro 89%);
z hndého uhlí vytženo v samých Cechách 82i/2%-

Z vyrobeného železa a ocele v Cislajtanii pipadá asi pes

40% na Cechy a Moravu.
V Cechách a na Morav má hlavní sídlo skoro všecek pr-

mysl cukrovarský, z piva v Cislajtanii navaeného pi-
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padá tém polovice na samy Cechy. Zem koruny

eské j sou hlavním sídlem rakouského prmyslu tex-

tilního; staí tu uvésti jgn jména mst: Liberec, Trutnov,

Warnsdorf a jich okolí, Brno, Krnov, Náchod s okolím atd. V Ce-

chách a na Morav dále jsou nejpednjší závody železáské a stroj-

nické — (Pražská železáská spolenost, Poldina hu, Vítkovické

železárny atd. ; Škodovy závody. Pražské strojírny díve Ruston,

Dakovka, Ringhofferovy vagónky, eskomoravská atd. atd.). —
Také ve všech jiných odvtvích prmyslových jsou Cechy s Mo-

ravou na nejpednjším míst v Rakousku.

Všecka tato hospodáská pevaha Cech a Moravy (po pípad
se Slezskem) objevuje se také v odvádných daních, zvlášt v daních

pímých, o kterých jsou podrobné výkazy uvedeny ve státních roz-

potech. Tak v rozpotu na rok 1912 byl podíl z pozemkové
dan na Cechy 31%, na Moravu I4'7%i.

Pi ostatních daních vylouíme z celého Rakouska pedevším

Dolní Rakousy, ponvadž sídelní msto Víde má výjimené posta-

vení: do Vídn se odvádí zajisté mnoho daní z jednotlivých zemí

jako do centra. To platí zvlášt o daních výdlkových, o osobní dani

z píjm a o daních rentových i ze služného, jelikož dan ty se ped-

pisují po vtšin v místech, kde poplatné podniky nebo poplatníci

mají své sídlo nebo bydlišt; a Víde bývá volena za sídlo podnik

nebo za bydlišt nejen pro svou výhodnost jako dvoumillionové

msto, nýbrž zvlášt také, protože tam jsou nejmenší berní
b e m e n a. Ve Vídni a v Dolních Rakousích vbec pro veliký základ

daový, z nhož se vypisují pirážky, mohou se stanoviti nepomrn
nižší pirážky samosprávné nežli v kterékoli zemi jiné. Tím každý

podnik nebo jednotlivec mnoho na veejných dávkách uspoí, když

mže za své sídlo si ustanoviti (teba jen dle jména) Víde.

Vylouíme-H tedy k tomu cíli Dolní Rakousy z ostatní Cislaj-

tanie, byl by poet obyvatel v Cechách ze všech ostatních zemí sotva

27-1%, a na Morav sotva 10-5%, dohromady v Cechách a na Morav

VjV^Jo (Vs) všeho cislajtanského obyvatelstva bez Dolních Rakous.

A tu bez Dolních Rakous pipadalo podle rozpotu na r. 191 2:

zdaní domovních:
na Cechy 367%, na Moravu io-ii% ; na Cechy s Moravou 46-89

z dan výdlkové všeobecné:
na Cechy 43*2%, na Moravu 14-9%, na Cechy s Moravou 58-1%

z dan výdlkové, uložené podnikm, k veej
némii útování povinným:
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I
na Cechy pes 42-9%, na Moravu pes I4*i%!; na Cechy s Mora-

1
voii 57'i%,

z dan rentové:

na Cechy 40*3%, na Moravu 10-4%,; na Cechy s Moravou 507%,

z osobní dan z píjm:
na Cechy 40-3%, na Moravu ii-8%.; na Cechy s Moravou 52-1%,

z dan na vyšší služné:

na Cechy 41-3%, na Moravu 137% ; na Cechy s Moravou 55%,.

Tedy ze všech t. zv. osobních daní pímých (s vy-

I louením Dolních Rakous) pipadalo na všechny zem 120*1 1 mil. K,

:z toho na Cechy 50-215 mil. K, na Moravu 15792 mil. K a na Slezsko

15-291 mil. K, tedy na Cechy 41-8%, na Moravu 13-1%,; na Cechy

II s Moravou 54-9%, (na všechny zem koruny eské i se Slezskem

]59-4%).

I

Z tohoto pehledu o daních pímých, zvlášt o osobních
[daních pímých plyne velmi jasn, jak velice eské zem, zejména

Cechy jsou státu poplatný. Akoli obyvatelstva v Cechách
a na Morav je pouze 3,7^% (Vs) ze všech zemí
krom Dolních Rakous, pece osobních pímých
daní platí Cechy s Moravou 54-9%^ a Cechy samy
>i potu 27-1% obyvatelstvaplatí z tchto daní
^1-8%.!

|[
Ve všech zemích koruny eské na 40^% obyvatelstva pipadá

Ó9'4% všech osobních pímých daní.

Také z podnik státních je podobný vyšší výnos v zemích

íeských proti ostatním zemím pedlitavským. U železnic státních

ie sice výnos drah podle jednotlivých zemí nedá zjistit, ale ví se

iiicmén, že bývalé soukromé dráhy: severní Ferdinandova (iponej-

áce na Morav rozvtvená), dráha státní spolenosti, dráha severo-

:ápadní, bývalá eská severní dráha, dráha eská západní poskyto-

valy znaných výtžk svým akcionám a výtžk tch stále siln

ešt pibývá i po jejich výkupu od .státu. Proti tomu jsou dráhy

alpských zemích a v Halii s Bukovinou siln pasivní, tak že stát

la celou svou sí železniní musí prmrn ron asi 100 million K
lopláceti.

Vylouí me-li dále pi pošt, telegrafu a telefonu Dolní Rakousy,

yl hrubý výnos v tisících korun podle rozpot

:
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na léta 1896 1899 1912

v Cechách 20.020 23.077 49.993

na Morav a ve Slezsku 7.851 8.929 19.280

v ostatních zemích mimo Dolní Rakousy 23.606 27.943 62.185

ve všech zemích mimo Dolní Rakousy . 51.477 59-949 131-458

Pipadalo tedy hrubého výnosu z poštovní dopravy na jednotlivé

zem (s vylouením Dolních Rakous v procentech) :

1896 1899 1 912

v Cechách 38-9% 38-5% 38—%
na Morav .se Slezskem I5'2% I4'9% I47%!

na ostatní zem mimo Dolní Rakousy . 45*9% 46-6% 47*3%

Po srážce náklad byl istý zisk z ipoštovní dopravy v jednotli-

vých zemích a letech v tisících K

:

roku: 1896 1899 ^9^2

v Cechách 6283 6753 16.15CJ

na Morav se Slezskem 2704 2914 (^^ 23;;

v ostatních zemích mimo Dolní Rakousy . . 976 2172 10.9-

ve všech zemích mimo Dolní Rakousy . . 9963 11837 33-3<\

V procentech se dlil tento istý výtžek

roku: "1896 1899 1912

na Cechy 63-2% 57'0% 48-5'

na Moravu se Slezskem 27-1%, 24-6% 187'/

na ostatní zem (mimo D. Rakousy) 97% 18-4% 32-89

Ovšem, že by se tento istý výtžek musil redukovati, jeliko

pi ústedních výlohách je veliký schodek, z kterého pomrn miT

hem vtší podíl pipadá však zrovna na pasivní zem.
f É

Je vidti, jak ješt stále svým výnosem pi poštovní doprav

pevažují eské zem nad ostatními korunními zemmi, zvláši

Cechy znamenit vynikají svým istým výtžkem. Bohužel, že v}

tžku toho dociluje poštovní správa ásten také tím, že pi n

;

kladech nemí echám stejným dílem jako z(

mim ostatním, nýbrž že na nich hledí co možn
ušetiti, jako se tak dje vbec ve všech of

vtvích státní správy, že se eským zemím nemí ne]i

dle jejich veliké dležitosti a vynikající poplatnosti, nýbrž naopu

že náklad státní na jejich správu je podprmrný, znan nižší, k

by pipadal na n i jen dle potu obyvatel.
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j. Jiík skrovný podíl mají Cechy a eské zem vbec v nákladech

politické správy státní (v rozpotu ministerstva vnitra).

Je zapotebí pro posouzení státního nákladu, jak se rozdluje

na jednotlivé zem, míti pedevším na pamti pomr obyvatelstva

v jednotlivých zemích, který byl podle výsledk sítání v r. 1910

tento (v pibližných procentech) :

v Dolních Rakousích . I2'4%

(z toho na Víde) . . 7'i%

v Horních Rakousích . 3*o,%

ve Štyrsku 5'0%

v Salcbursku .... o-8%

v Tyrolsku (s Vorarl-

berském) .... 3*8%

v Korutanech .... 1*4%

Nebylo by správné miti vy

bylo již díve vidti, že ani poplatnost ani výtžky ze státních

ustavili neídí se podle potu hlav, nýbrž že jsou v eských zemích

nepomrn vyšší. Zem pokroilejší, které také více
státu poskytuji dchod, vyžadovaly by pr-
mrn vyššího nákladu správního, protože jsou
v nich všechny pomry výrobní, obchodní, spo-

leenské i kulturní mnohem spletitjší nežli

v zemích opozdilých. Ale u eských zemí je tomu zrovna naopak,

na Cechy s Moravou a se Slezskem pipadá
mnohem menší procento správního nákladu se

strany státu nežli na ostatní zem rakouské.
Patrn se tak uplatuje zásada, že ím více eské zem
státu dávají, tím mén od nho berou.

Na politickou správu v Cislajtanii byly zaadny
podle rozpot v jednotlivých letech tyto položky v tisících korun :

v Krajin .
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V procentech tedy pipadalo

roku: 1896 1899 1912

na centrální ízení 9-0% ii-6% i3*5%

na správu v jednotlivých zemích . . 91-0%, 88-4% 86-5%

Je vidti z toho, že se centrální správa pomrn stále více roz-

šiuje a že tedy centralisaní úsilí se vzmáhá a

roste na úkor jednotlivých zemí. Víde stále vtší

podíl státních vydání sama absorbuje. Uvidí se to ješt z jiných

doklad.

Pi posuzování náklad na vnitní správu mimoústední, jak se

rozdluje na jednotlivé zem, musíme vylouiti pedevším Víde
s jejími 7*1% obyvatelstva, jelikož Víde má jednak svou samo-

statnou správu magistrátní, na niž stát nevede žádného nákladu,

jednak na policii státní ve Vídni je vykazován náklad samostatn

mimo politickou správu. Jsou ovšem také v jednotlivých zemích

msta se svým vlastním statutem (v Cechách pouze Praha s Li-

bercem), ale podíl jejich obyvatelstva je celkem nepatrný a mže
se bez újmy na vzájem pi srovnávání jednotlivých zemí zanedbati.

Podle toho pipadalo na zem mimo Víde 92*9% obyvatelstva a

z toho na zem koruny eské 35'5%. Tedy vezmeme-li za základ

celkový poet obyvatelstva mimo Víde, pipadalo by na zem eské

38-2% a na zem ostatní (mimo Víde) 6i-8%.

Náklad na vnitní správu v korunních zemích se dlil pak

v tisících korun

roku

na eské zem
na ostatní zem (mimo Víde)

v procentech:

roku:

na eské zem 30*8%

na ostatní zem (mimo Víde)
V poslední dob se sice náklad ten v eských zemích pomrn

o nco zvtšil, je však stále hluboko pod prmrem obyvatelstva

(náklad inil 347%, kdežto obyvatelstva bylo 38*2%).

Nejzetelnji ta dvojí míra vynikne pi srovnání náklad

r. 19 1 2 pro Moravu s náklady vnitní správy pro Tyrolsko.]

Na 3-8% obyvatelstva v Tyrolsku pipadalo 1*329 mil. K, kdežto

pro Moravu byl náklad ten 1*840 mil. K na 9*2% obyvatel. Podle

pomru obyvatel mla by státi vnitní správa na

Morav v souhlase s tyrolskou skoro 3^ mil. K místo nyní

1896
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V y n a 1 o ž e n ý c h 1-84 mil. K ; nebo by se náklady vnitní

^správy v Tyrolsku mohly redukovati na 076 mil. K (imísto

|i-33 mil. K).

1
V Cechách by dle pomru obyvatel se mlo vydati pimen

ik nákladm v Tyrolsku asi 8^4 niil. K místo rozpotených 5*919

|mil. K.

I O tolik jsou stále ješt zkracovány naše zem pi vnitní správ

ioproti zemím alpským.

[Ministerstvu vnitra podízená státní policie vyžaduje roního

nákladu 26-07 mil. K. Tyto náklady proti roku 1895, kdy inily

)-58 mil. K, vzrostly tedy o 172%.

Jevil se pak pomr náklad na státní policii ve Vídni a v Praze

OTO jednotlivá léta v tisících korun

roku : 1896

ilre Vídni 6.897

\v Praze 1-454
' oro celou Cislajtanii 9.875

• v procentech inilo to

roku: 1896

l^e Vídni 69-8%
'

'r Praze i47%
;i/ ostatních mstech I5'5%

bvšem mimo Víde a Prahu jest výhradn státní policie jen ješt

' Terstu; v ostatních vtších mstech je státní policie pouze do-

Dlkern a kontrolou policie místní.'!
I

I

^ -

' (Dokoneni.)

1899



Marie nebo Antonie Pospíšilová - Angelinou

Musy Boleslava Jablonského?
Napsal Dr. Jos. Pešek.

(Pokraováni.)

Snad datem nejstarší jest a nejbližší 5. dubna 1873 zmínr

úryvek, jenž zní

:

Gesti o plnoci. Wy snad práw we sladkých snech se kochat

Wy spjte — as Wámi spj weškeré msto — weškeren krag. I ze

wšecko spj. — Toliko strážnjci nad poklady bdj — a gá bdjm s nim

a stežjm poklad, genžto mi giž odat gest! — To mže gen bláz

initi ! — hahaha — a pece geg stežjm ! — Blázen gsem, prawd

máte; ale tichý dobrosrdený blázen, který žádnému neuškod

který swou wlastnj útrobu diwoce drtj, aby nad tjm ginj plesa!

— Ó kde gesti duše, genž semnou cjtj ? —
Znáte to kouzlo, genž w srdci ráge štpuge, kdy mu pízni\

gest; genž ale hbitow ze srdce twoj, w gehožto každém hrot

tisjcero radostj pohbeno ležj — kdy mu nepege? — Nemyslet

že snad básním! Bh gesti swdek prawdiwostí wýroku mého -

swdek onch tagných žalostj, genžto se w prsou mých co pjsi

pohebnj ozýwagj. — Wy ste jakživ nemiloval. A by byste i 1)

miloval — nemiloval ste tak gako gá nynj . . . odpuste mi mi

upímnost! Odpuste, že práv Wám srdce své otwjrám!
1

Wám jsem giž mnoho swíl — nemjte mí za zlé, když si WálJ

i tentokráte postesknu.

Djt newj, co gest matka, až když mu umjrá. Clowk newj,

gest pedmt náklonnosti geho, až když geg opauštj. —
Tak sem také gá newdl, gak ona krásná duše, genžto se w ol

i twái spanilé sestry Wašj gewj, weškerau (bytnost mogí ])auta

— až když sem se od nj — té drahé, ušlechtilé duše — odlauiti m<

— Gá plakal gako djt — ach, a nikdo z Wás se mne nezeptal : »Pr

pláeš ?« — gen ona slzila, rozumgíc rozervanosti srdce mého.

Jj
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) že mi nenj wšech poklad zem, aneb aspo tolik dopáno, abych

oiiiu nžnému, rozkvvjta^jcjmn paupti — této anf^clské bytosti,

ijegižto každé slowo strunami citelného srflcc kauzelné pohybuge —
jibycli gi po boku kráeti sml ! — Zpomýnka na nj m umoj !

—
i3dpuste mé upimnosti !

—
' • Wás

Karel.

Dkuji Wám, pjteli ! za zprávy a útšky Waše. Gá sám zprávu

,,'Vám dáwám, že ne Marinka, nýbrž Toninka sem pegede. Ostatn

j)ych Wam gešt gednu zpráwu dal, kdybych newdl, že Wám
ovnéž tak známa gest gako mn. — Gá šel dnes do domu Wašeho,

jbych se potšil. Potšil? — ó kýž bych tam nikdy nebyl šel!! —
írza, hrza na to pomyslit! Gedna láska wytlaila mi slze —
f druhá — ta mi snad krew z oi vynutí! Geliž to možná?! —
l^ro — pro musela M. do Hradce? — O Bože! pro tam musj

ustati ? — kdyžbych tam nikdy nebyl šel ! ! — Nawštivte mn
f

p. otcem a p. Wáwrou o swátcjch — nagdete-li m na loži, ne-

hwte se! —
Wáš

bratr.

13. kvtna 1837.

Milý Jaroslave

!

Onna Wám dobe powdomá truchlohra w njžto ti hlawnj

soby gednaly, totiž Marinka, Wy a gá není gešt pjsemn ukonena.

lylbych Wám sice giž dáwno koíiec gegi oznámil, ale domnjwage se,

Wám Ijp gešt powdom gest nežli mn, neuinil se toho. Nynj

;'šak pozorugi, že aspo dláte, gakobyste o niem newdl a to

i velice rmautj. Gá na Wašem mjst zeptal bych se pjtele svého,

' as ge pjinou, že se s njm taková zmna stala, že gindy w kaz-

em listu na mne nepokog duše swé a bolest srdce swého žiwými

owy progewowaw — nynj mlj ! Pedstawte sob lowka, genž

;brazem isté nevinné, milostné a laskavé duše co negmocngi zagat,

sgswtgšj k duši této láskou zahoel. On cjtj co negve-
2gi, že miluge, a pozoruge také, že gest milowán.
[yšlenka: gá sem milowán — od takové krásné,
waté bytnosti milowán — gediný mezi tolika
ndylowenstwa odnj milowán — myšlenka
ato gesti také gediná, kteráž mu za tolikeré ne-

náze a skryté bolesti v srdci geho náhradu po-

kytuge. On pestane žjti pro sebe — on žige toliko pro nj.
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pro tu božskou, ušlechtilou duši; on nehledá než blaho gegj a myslj,

že by se tžce prohešil, kdyby spanilou bytnost tuto giným neza-

swceným rukaum swil. On nemže cit swj tagiti, a oteve

celé srdce své tomu, genž se mu zdá býti toho neghodngšjm. Tento

geg tšj, pjgemn}Tni slovy lásku geho gešt wjc rozncuge, pi-

slibuge mu w odstrannj pekážek na cest k cjli geho nápomocným

býti a nagednou udej dvogi rána do srdce milugjc]li<

a zhrotj weškerou duši milencowu ! ! — — Onna istá, nevinná,

milostná a laskawá duše, onna krásná, svatá, zpanila a ušlechtila

bytnost, z gegjchžto ret a twáj svaté prvv^otin\

ssátisemsedominjwal, na gegjmžto srdci neg-

sladšjho odpoinut j požjwati sem se domegšlel.
w gegjchžto ojch negskwlegšj pro mne giskrn
božstwa zjti sem mjnil — »m oge máti, mg otec.

moge nebe, mg rág, mg Bh« — mne oklamal ! !

!

Ano pjteli! gá nebyl sám od Márinky milowán. O jak Wy to dobe

vjte pro chod j vprala na šestau!

Ale Wy ste mi to tagil. Wy ste držel mámicj roušku ped okem

mým, chlácholil ste m pjgemnými neprawdami, zrušil ste swal

zákon, genž ku pátelm prawj : »Nebudiž mezi wáma tagemstwj

!

— Mg negmilegšj druh, mg negdražšj pjtel — nig brati

mne také oklamal. Z toho mžete posaudit, gaký cit skljil weškerau

bytost mogi, když sem tehdáž ped sw. Janem od Wás odkwapil.

Nebylo by diw^u býwalo, abych se byl newljdnjkem stal a weškerému

lowenstwu wšecku dwru na wky odepel ! — Giž sem pocjtil

co ge ztráta lásky rodiw, ach ! pro m nebe i k tomu ustanowil

abych okusil muky zklamané lásky — pátelstwj ! ? — Sladká gesl

láska peliw^é matky, sladká gako mléko materské; ale blaženosti

praM'ého pátelstwj nám neposkytne; však ale i neghorliwgšj p;'i

telstwí nenahradj nám lásku djwinu. Wšeho sem zakusil — ale td

co m negwjce blažilo, co m nad hwzdy powýšow^alo, gest pr

mne na wky ztraceno !
—

Gako prázdná skoepa gest nynj srdce mé, z njžto ste W
negdražšj perlu mau wylakali, a gižto ste nenaplnnou opt zaweli

— Bh ti odpust duše rozmilá! Tak wolám, kdykoli památku get

na wraucj ústa tisknu ; Bh ti odpustiž, nebot si nevdla, co inj

Tys vládla žiwotem mým; gá chtl gen wdti, zdalibys beze mm
štastna — blažena býti mohla — tys mi ale djwe odpowdla, ne>

gsem se t tázal. — Bh odpust i Wám pjteli mg. Gá Wárr'
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)bma odpouštjm, obma wšeho dobrého pegi — oba pátelsky
TI i 1 u g i ! — Mžete wjce odemne žádati ?

Wáš
3./6. 1837. Tupý.

14./6. 1837.

Pedrahý! — Zneuznaný!

Zvstovatel pjgemné zprávy gest wjtaný zvstovatel, a slova

jeho znj napotom dlauho gakc gasný zvon, genžto nás k negkrás-

lgšjm radostem wolá.

List Wáš od 10. ervna negednau sem peetl. Po každém

)etenj gine a gine idey w duchu mém zniknuly. Mé ti hlaw^nj

dey negvjce zagjmaly duši mau. První totiž, že sem ubljžil Ma-

ince — druhá že sem ubljžil Wám — a tetj, že mi pjbuznj Waši

ásku a tauhu mau za zlé pokládagj.

»Dobrá chybugjícj duše gest v/jce trpjcj nežli gednagjcj a tudy

: politowánj.« Tak sem prawil w gednom listu na Wás, a gak upj-

nn to praweno, tak upjmn to myšleno bylo. Nechtgtež se do-

ianjwati, že sem neprawými zpráwami zaslepen, Marince takowau

'vinu dáwal, gaké se Wám ze slova »oklamala« wysw^jtati zdála.

Cdybych nmecky psal, byl bych ekl »getáuscht« — ale v eštin

em mjrngšjho názwu pro onen pogem nenalezl. A w^šak ani my-

lénlía, že m skuten klamala, a gak sem nepráw myslil — po
i^ygevenj horaucj lásky mé klamala — ani tato myšlenka

leodwrátila milost mau od Nj, ba ona se stala tjm wášniwgšj,

koliw i tjm bolestngšj, nebot se spogila s wtšj autrpnostj.

Gá Ijbal od té doby tjm astgi tjm wraucngi drahau památku

jegj, nebot sem se domnjwati musel, že Ona sama pro mne ztra-

ena.

Djky W^ám, že ste m z erného bludu na swtlo sw^até pravdy

vywedl ! Djky Wám, že ste s angela poskwrnu winy setel, kte-

ážto nezaslaužen zái ela geho pozatemnila! Tjm ste zadost uinil

•owinnosti bratrské — tjm ste osladil jši hoe, kteréžto pige

jtel Wáš ! — O gak gest mi toho Ijto, že sem té roztomilé dušince

akowau kiwdu uinil. Le ga gi uinil gen mysli, gen slow^y —
ikoliw ale srdcem! Gá gi uinil toliko ped Wámi — dwrnjkem
vvým — bratrem gegjm! Gá gi tak dlauho w^ prsou swých dusil, až

em gi musel se srdce složiti, nemoha sám snésti bemeno mne
btžugjcj ! Gá nechtl domnlý poklesek Gegj žádnému ginému

.witi, djlem z té pjiny, že sem nechtl dokonalostem a ped-
jOStem gegjm w žádných ojch ugmu uiniti, — djlem že sem se
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stydl ode duše, gižto ze wšech bytndstj na swt negvjce milugi

— tak odmnnu býti

:

Odpust angeli mg! — gen zaslepená mysl má tob ubij žila —
srdce mé tob ubij žiti nemže! Gá zstal Twým i když m nepj-

znivé zprávy k myšlénce donutily, že Ty nechceš býti mau ! — Ani

wnost nenj s to, odlauiti srdce mé od Tvého.

A nynj k Wám pjteli wrný upjmný! Wy ste pro nás a

skrze nás mnoho zkaušel a zkaušjte snad posawad. Wy gste našjch

srdcj prostednjkem — nepjgemný to ale wznešeny auad. — Od-

puste zaslepenci, že i Wám ubij žil, wždyt Wám ubij žil nápodobn

toliko mysli — slovy, ne ale srdcem. Co se týe wýroku Wašeho,

že mi pibuznj Waši lásku mau za welikou slabost pokládali nepo-

cliopugi wru, gak se mže cit, negwtšj sjlu a moc w sob obsa-

hugjcj s 1 a b o s t j nazývati ! Gsemliž proto slabým, že giného

oblažiti c h t g e, sám sob škodjm? W tomto náhledu se nesho-

dugeme, awšem ale ginem — w tom totiž, že gsem slabý, nemage

sjly k uskutenn j lásky a tauhy své — že gsem chudý, malomocný

od Boha i od lidj opuštný lovk, kterému žádný ruku djwinu

nesvj, kterému se gen posmchu a powrhy dostane — který nemá

nic giného krom dobré, upímn každému tworu otewené srdce!

— O wlasti má ! — O rodiové mogi ! — kam ste m zavedli ! ? —
Plate pjteli ! plate nad neštastným lovkem, genž by všecky

lidi rád štastnými uinil — on pláe také! — Tak daleko to

s náma pišlo, že se s tau zpanilau dušj ani pozdravovati nesmjme!

Bh wj, co Gi Toninka o mn pjše — že gsem wesel — že gsem

na nj zapomnl gen aby zapomnla na mne. Potom má bližšj láska'

mezi námi kwésti potom se máme k gednomu cjli bij žiti, když ná.'

tolikeré ruce rznj — Ona m bude vtšjm právem z nevrnost

winiti, když se gi ekne, že na nj zapomínám — hahaha ! g á za

pomenouti !

!

Wáš pítel

14./6. 1837. Marian.

>Zbortlé harfy ton, ztrhané
struny zwuk .. . .«

»Na tvái lehký smjch
hluboký w srdci žal.«

Drahý Jaroslawe!
Poslednj dwa listy Waše zpsobily we mn sensacj, gakauž st

asi sotwa oekáwal. A pedce gest docela pirozená gest nutnýi

auinkem pjin w obsahu Wašich list ležicjch. Poslyšte tedy, kat

ste m piwedl.
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IVvnj z osudných psanj Wašich gest šjp — druhé dýka,

a jedowatost obau doswduje, aby negsladšj nadegi, negwyššj

tauhu mau nawždy usmrtily! — Wy ste mi pipowdl se žjhadlem

m c d u — gá etl listy Waše mnoho-mnohokráte, pokaždé žihadla

novvá srdce mé ranila ; ale ach — medu sem nadarmo hledal

!

Ze wšeho, cokoli ste mi o powaze staršj sestry swé laskaw

sdlil, ze wšeho gasn wyswjtá, že T-a prawého citu lásky posud

nezná, a protož také saucitu se srdcem aupln milugjcjm — ne-

schopna gest.

: Anna wyššj, z negswtgšjho pramene prsau se preyštjci, ney-

istgšjm ohnm srdce plápolagjcj láska — což gest ona giného,

nežli krásná poesie, ku kteréž se duše prosaická — nežli krásné

I

náboženstwj, ku kterémuž se duše »hrdá« nikdy nepowznese? —
! O r e 1 bez k j d e 1 gesti lowk, který neustále w prachu zem

^^i ])lazj, aniž kdy do jše bohw zaljtne. Tam — tam w onné

,
swatyni cnosti kochá se nadšenec we blaženostech, gakýchž duchu

jiezaswcenému pocjtiti nelze! W dobách neywyššjho utšenj wy-

trhla se duše mocn z okow smyslnosti, a gásá we swatém vidní,

w rozkošném obgjmánj se s duchy vyššjmi — wšeliké požjwánj

smysl gest genom powzbuzenjm k tomuto nadhwzdnému letu.

A gakž se pak diwiti máme, když slabému, takowéhoto letu

^neschopnému tworu pochopiti nelze, »gak by láska weškerau duši

ilowka opanowati mohla, gakby lowk s to byl, gi wšecko —
.wšecko obtowati ?« — když mu pochopiti nelze, že gediná zpanilá

duše cenu celého swta pewyšuge, že gedinau rozkošnau dobu,

u njžto arownau sympathij se šlechtilau bytnostj w gedno splý-

vváme — ani wnost pozemských radstek nenahradj ?

»Ona by se hanbila, tomu gegí miluge, zegm to wygewiti

;

toliko symbolická slowa gi gsau whod.« Ml sem gá taktéž initi?

— Zena gest od pirozenosti mluwná ; ale welý prudký cit ústa

^i zamkne a otwe za to pramen oj. Muž, tento gaegšj silau

ladaný lowk, nedá citu ústa zawjti. Zena gest wjce trpná, muž
vjce inný; ona tichá, on hluný. Gesti to pirozená nutnost, mu-

iitelnost wšech žiwaucjch twar, že wnitnj žiwot swg wšemožn
^ewiti se snažj. Nerozumný twor, hluboko pod námi* stogjcí

uwoich progewuge radost i žalost swau hlasem i hnutjm gemu
)irozeným — a lowk, tento organ mluwjcího ibožstwa, mlby se

lanbiti, co w nm neykrásngšjho gesti, slowe.m na gewo

láti? — Ospalá, mrtwá to láska, které se sjly nedostáwá, bytost

wau wšemožným zpsobem progewiti ! Mluwa symboli-

NAŠE DOBA. R. XIX., . 4.. 1912. 20. ledna. jg
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cká gest toliko hraka, njžto se djtky tiché, poklidné a nekalen

milosti bawj, aneb gest giž posledním tlumonjkem ne

šastných srdcj. Pro tyto dwa extrémy se hodj, — nikoli ale pr

sted, kdežto láska w b o g i se nacházj a silngšjch zbra j a štjt

potebj má! —
A wšak upimné, horaucj lásce nestaj patihá slowa k wyge

wenj bytosti swé. Onno welemocné kauzlo, genž srdce na srdc

tiskne, lokty okolo drahého tjlka wine, ústa k ústm pipewuj
— onno welemocné kauzlo, genž nám horké slzy — slasti ne'

strasti — wynucuge . . . wte mi, drahý pjteli! onno netauží tal

po užitj wlastním, gako po zgewenj sebe saméhc
Nemá-li lowk pedmt wášn neb touhy swé okolo sebe, tu s

uchopj wcj se pedmtem onjm w neybližšjm spogenj gsaucjch

a tch-li tu nenj, nehledá daleko. Pro kázal Xerxes moi, na nm
byl bitwu prohrál, šlehati a na n okowy klásti ? Pro mnohý wdc
zwstowatele newjtané zpráwy usmrtiti dal? Pro Ijbá wyhnane

w cizin strom, který byl we wlasti asto wjdal? A pro medle gá

poswátnou památku Gegj, pro kwtiny swoge celugi, s nimi ho

wojm, ge sautrpn tšjm a gim opt sladce wytykám? Zákon pj
rody gest to — pomsta, zlost, wlastenectwí, láska — celý život du

šewnj nemže tagným zstati a musj — newyhnuteln se mus

g e w i t i — A gakowé gewenj — takowý cit ! — Ó, má drah;

T—o!^ gesti k tomu trochu psychologie, trochu morálky a trochi

estetiky a gešt trochu wlastnj zkušenosti potebj, má-li low
uwiti a nemá-li jci, že gest láska »nesmjrná slabost -

pošetilost*. A byby Vám drahá! i »nenapadlo« že mohu cjlj

swého pedce ngak dosáhnouti : tedy byste, pakli skuten'
m i 1 u g e t e, mla pomysliti, láska že nezná asu, nezná m
sta, w 1 a s t

j
gegj že gest celý swt a lhtou ge,c:i

—
wnost! Nžné duše i we wzdálenosti se dotýkagj. —

Ale »ona widí, že w obliegi dobe vypadám, an gj gjnj prawi

že sem djve suššj byl a bledšj, což skuten prawda gest «

Spatný fisiognom, kdo wnitnj žiwot lowka, kdo staw du

geho w m a s e hledá !

Gá tedy miloval wjce, nežli sem w tato mjsta pišel — wjce se

pro lásku snášel; nebo sem he wyhljžel než nynj ! Risum tenea^

amici !

Málokdy sem we mst hned po druhé hodin, asto wšak

na samý weer, kolikráte w noci — po lekej — obdwáwal ; k toi t

1 Toniko! — Antonie, sestra Mariina.
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nepoádná strava, probdnj tolika nocj : zde naopak poádný stl,

vvšecko w uritý as, pravidelné žiwobytj — a pak mi eknte,

geliž to co podiwného a s ohnm cit mých zcela nespogitelného,

tkdyž tam »w obliegi suššj a bledšj« byw zde lépe wyhljžjm! —
Nenj zagisté milugjcjmu srdci nic trpegšjho a skoro nesne-

[šitelngšjho, gako když se mu n e w j ! Ty muky si ani ped-

Istaviti nemžete !
—

Mysljte, že bych snad tak špatný lowk byl, abych ze

,ebe nutil, eho we mn nenj, abych autlé srdce zbhdarma znepo-

jcogowal, s celau budaucnostj geho z pauhého žertu zahráwal, abych

kletbu nespokogeného manželstwj na sebe uwalowal, abych pjtele

.námil, geg marn o tolik asu piprawowal, abych se domu

[V nmžto sem ctn i milowán ^byl tak hanebn odmnil ? — Fui ! to

rjyste m byl špatn poznal !

»N y n j nco o M a r i n c e«, ano — té létawé, nestále,

jácmén wšak pedce drahé, milované Marince ! — To gest

jiáš miláek, s tau musjme mirngi zacházet. —
»K Wám sem u nj žádnou mocngšj náklonnost nepozorowá-

al . . . až w pedposlednj den, negwjce autrpnosti gata, snad po-

legprv positem lásky pekwapena byla.«

Marinka ge hezké, dobré dít ; ona má wjce poesie do sebe nežli

—a, (neb u této panuge tedy wjce filosofie).

Gegj výmluvné oi, gegj milostný pohled, grácie hnutj, lahoda

'i, nžnocitnost a upímnost srdce gegjho — tyto krásné wlastnosti

ábily mn a rozplamenily ve mn tauhu, s nj w gednu morálnj

iobu splynouti ; ale sestry gegj — a Bh wj kdo gešt — mi toho

ipegi, a bratr gegj, pjtel mg, mi píše, že m zamilovala

autrpnosti.
Nenj -li na mn skuten nic giného, coby m láskyhodným

nilo, nežli mé utrpenj : tedy ruky Gegj nezasluhugi! —
Ale gá w nj snad cit lásky zbudil? Nech! Láska šlechtj. —

rvnj láska gest nezapomenutelná ! To gest možná ,* ale také možná,

iby láska z autrpnosti s pominutjm utrpenj také pomi-

ila. — Budiž tomu tak, gak tomu pjbuznj chtgj. Gediné opuštné
clce proti tolika uštm a spogeným rukám — gesti to welmi tžká
'c! A Marinka bude snad šastngšj, nežlibych gá gi mohl uiniti,

lybych k w 1 i n j staw swj zmnil — ona by byla w á z á n a.

istaniž gj swobodná vle! —

I
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Slyš s w tice má! gá ses Tebou laujm! Zde pe

Bohem wšewdaucjm a ped drahau památkou Twogj písahám 1

wnau lásku, a resignugi s baujcjm srdcem na korur

blaženosti swé! —
Twj

pamatuj Karel.

Nynj máte po em ste wšickni taužili — piwedli ste to g

tam, kam ste to piwésti chtli. Ano T—a giž petrhla ten nelit

swazek — a tedy plesá, a se raduge, že zwj tžila nad nesmj
nau slabostj! Ga gi ukáži, že gsem muž, a že umjm tal

trpti bez žalowánj.
Marinko má ! negdražšj perlo srdce mého ! nkdy má milení

— nynj pjtelkyn — sestro — spanilá hvzdo, gjžto na zemi d(

sáhnouti nelze — i zahroby kvt au rže! — S Bohem buc

Mg se dobe, a zpome si asem na toho, genž T miluge !
—

Negswtgšj radost má gest, milowané osob radost uini

— ach, a gá Ti nesmjm, nesmjm žádné zpsobit! Ale akoli na

swazkem našjm zwjtzili, lásku mau k Tob ze srdce w;

puditi nelze gim! — Tu Tob wnugi — wjce nesmjm — nemoh

— A Wás, drahý pjteli ! žádám, aibyste listy mé žádnému wj(

jsti nedáwal ; nebo nepadla slowa má na pdu dobrou, padla r

skálu, mezi trnj a byla zahubena. Dkugi Wám srden za Wa
trpliwost a sautrpnost se mnau — giž Wás nebudu wjce obtž<

wati. Ale kdykoli na mne zpomenete, pomyslete si pokaždé w duchi

I pod habitem tlue srdce welé! —
Na Strahov dne 23. ervna 183,7.

Mariam T.

(Pokraování.)



Emile Boutroux : Filosofie ve Francii od r. 1867.

Peložil Rudolf Malý.

(Pokraováni.)

5. Filosofie vd.

Bystrý a plodný duch, badatel, uenec a filosof zárove, kterýž

pyl roku 1904 pedasn sklácen do hrobu ve vku jedenašedesáti let,

[ledlouho po tom, kdy byl vedl své vážnosti dstojným zpsobem

la našem minulém ikongresu oddlení pro djiny vd — P a u 1 T a n-

lery vynakládal své síly kolem roku 1879 na založení filosofické

.eorie matematického poznání. Odtud zejména stále více mírnila se

llouhá ptka uenc s filosofy. Vdy stávaly se východiskem filo-

ofických úvah — netoliko duchm, kojeným klasickou filosofií, ale

velmi mnohým uencm odborným; a jejich pracemi filosofii do-

tálo se nového a dležitého obohacení.

Smry, jimiž se bralo badání vdecké filosofie, shrnouti lze

lo tí

:

I . Metodologie. — Již Descartes a Kant prozkou-

rnávali výkonnost lidského rozumu, netoliko vycházejíce z jeho pod-

taty, ale pozorujíce jej i za innosti pi tvoení vdy. A práv touto

Iruhou cestou ubírá se, tak po ticet let, neustále vzrstající množ-

tví pracovník. Soustavn pozorujíce, jak si poíná duch vdecky
amstnaný, doufají nejen, že pravidla vd jasn urí a objektivn

vedou do soustavy, nýbrž, že i zákony a povahu rozumové innosti

iloubji a jistji vystihnou, nežli by mohla nejbystejší dialektika

ebo nejdmyslnjší introspekce. Z myslitel a uenc, kteí ten

ruh studií pstovali, sluší se jmenovati zvlášt: J u 1. T a n n e-

yho, Milhauda, C. deFreycinet, Couturata, Ed-
londaGoblota, H. Poincaré, ÉmilaPicarda, Du-
em a, Lechalase, Painlevé, Boutyho, LeRoy, Lu-
iena Poincaré, Hadamarda, Lalandea, Borela,
'ierra Boutrouxa atd.

i

I
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Ze zkoušky veškerých vd Edmond Goblot^ soudí na ke

ennou stejnorodost všech metod — jak ve vdách matematickýc

tak ve vdách pozorovacích — pokud jde o stanovení vztah. Mat
matika vybavuje nutné vztahy vcí použitím deduktivních dkazi

Vdy experimentální, objevujíce nepochybné vztahy, pípravu;

dráhu matematické dedukci, která ty vztahy ponenáhlu petvoí n

nezbytné spojitosti. Formov jest tedy vda jednotná. Ale za t

látkou dlí se nezdoln na nkolik uritých vd (jak byl již správn

zpozoroval Auguste Comte), které j.sou svými principy ní

vzájem nezávislé.

André Lalandeovi^ všecka hybnost vcí tíhne ke zru

šení rozdílnosti a ke všeobecnému ztotožnní. Ve shod pak s tímt

základním pírodním zákonem všechny vdecké metody smru;

k tomu, aby podrobily veškeré poznatky principu totožnosti.

Speciáln matematickou metodu studoval Couturat^ -

kterýž ji hledl uvésti — jako Russel a Peano — na ryzí k

giku. Logika ostatn tímto porovnáním s matematickými vdarr

hodn získává. Klasická logika, zabývající se jediné uzavíráním d

pojm, stává se tak pouhou kapitolou logiky mnohem obecnjší, Ic

giky studující nejen vztah uzavených pojm, nýbrž všecky vztahj

které snášejí formální vlastnosti, inící je zpsobilými k dedukc

Ale jakou mrou matematiku vbec lze pevésti na istou logiki

totiž na pontí, zbavené vší názornosti? A zvlášt, je-li možno ztc

tožovati, se zetelem k tomu, s matematikou hotovou matematiki

která se tvoí? Není-li záhodno, aby myslitel dával pednost vdi

která se tvoí, ped vdou, zdánliv hotovou, nicmén však povžd

zdokonalitelnou ? Takové záhady z rzných hledisek vyšetu

Poincaré, Painlevé, Borel, Pierre Boutrox a jin

Co se tkne fysiky, D u h e m* se snažil uriti zpsob, jak .'

dje pechod od pozorovaných událostí k matematickým teoriín'

a vyšlo mu, že úinek, jejž tu rozum zpsobil, jest vlastn peklí

dem. Myslí pak, že snaha o peklad co možná ryze matematicV

a pojmový jest a povždy zstane zákonitá a nutná — i když nem:

dojíti toho, aby uinila z pekladu jiný výtisk téhož textu.

1 Goblot, Essai sur la classification des sciences, 1898.

2 A. Lalande, L'idce directrice de la dissolution opposée á celle

révolution dans la méthode des sciences physiques et morales. 1898.

3 Couturat, Les Principes des Mathématiques, 1906.

* Duhem, La théorie physique, sou objet et sa structure, 1906.
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Oproti tomu uení Ábel R e y^ trvá na pevaze metody

experimentální a mechanické — po jeho mínní jediné, která jest

pirozená, pronikavá a opravdu plodná.

2. Hodnotavdy.
Nespokojeny s tím, aby jenom analysovaly podmínky vdeckého

i poznání, mnohé hlavy se namáhají erpati z té analysy dsledky

M zpsobu a stupni jistoty, která vd písluší.

Gaston Milhaud^ se domnívá, že písnost, vyznaující

\c(ly matematické, na tom závisí, že ony nahrazují data zkušenostní

I

výmysly, odhadnutými práv se zetelem ku písnosti a ku pesností.

Uvésti tyto výmysly s vcnostmi ve vztah pesné rovnocennosti jest

nemožno a nepochopitelno. Ztrácejí tudíž vdy na písnosti, kolik

získávají na pedmtnosti. Pesných urení, stálosti a naprostého

determinismu, které vyznaují vztahy vdecké, ve vcných vztazích

neni.

Henri Poincaré^ vidí v nejobecnjších zásadách každé

I
vd}' o skutenu konvence, jejichž zákonnost nemá jiného odvod-

fnní mimo svou pohodlnost, totiž mimo svou jednoduchost a shodu

i se zkušeností. Proež hypotesa neznaí pouze pedchozí chvíle vdy,

nýbrž jest její doplující souástkou. Z toho však neplyne, že by

tvcdíi byla nco libovolného a umlého. Vda jest zpsob, jak duch

tmyslí o vcech ve shod se svými vlastnostmi a jejich pirozeností.

\
Mnohem silnjší jsou výhrady, které vzhledem k objektivní

fcen vdy iní Le Roy.* Po jeho názoru nejen teorie a zákony,

nýbrž i vdecká fakta jsou utváena, hotovena lidským duchem;

>a rozum svými kategoriemi stálosti, uritosti a povrchnosti ne-

zvratn znetvouje všecko, eho se dotkne. Závrky, jimiž rozum

povyšuje jisté dané zdánlivosti na zákony — jsou z logického hle-

diska libovolné. Nicmén za tou logickou zvlí jest innost ducha,

která má svj zákon. Vda jest v podstat celá vdeckým výmyslem,

není reálnou nebo ideální soustavou hodnot, které by nám bylo

jenom odkrýti; jest vynálezem ducha. Teorie tohoto druhu shle-

daly se s odprci v uencích Painlevéovi, Perrinovi^ atd.

' Ábel Rey, La théorie de la physique chez les physiciens contem-
porains, 1907.

2 Alilhaud, Essai sur la condition et les limites de la certitude logi-

que, 1894.

^ Henri Poincaré, La science et Thypothse, 1902.

* Le Roy, Un positivisme nouveau: Revue de Métaphysique et de
Morale, 1901,

' Perrin, La théorie de la physique, 1907.
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kteí sice uznávají, že by vdecké absolutno nebylo absolutnem

pravým, ale popírají, že by byl lidský duch schopen chápati nco,

co by mlo ku pravd vztah mimo principy stanovené vdami.

Jest to jakýsi zpsob vdeckého dogmatismu : aby se ochránili od

metafysických zámr — v praksi si osobují všecko právo na pravdu

a na jistotu.

3. Pírodní filosofie. — Sem konen náleží mnozí

myslitelé, kteí pikládají samé vd, pokud jest slušn ízena nebo

vykládána, schopnost samostatn ešiti všecky vcné a srozumitelné

záhady, které jsou obsaženy v otázkách, zvaných filosofické.^

Nkteí vyvozují ze souhrnu vd všeobecnou filosofii — vhodnou

k tomu, aby vytlaila bývalou metafysiku. Jiní zase provozují

uritá speciální zkoumání až potud, kde docházejí dsledk, které

sice nemají té všeobecnosti jako pouky metafysické, ale pece

svými znaky a dosahem pedstavují, co se všeobecn rozumí filoso-

fickou hodnotou.

Do první kategorie jest možno poítati Duranda (de

Gros), uence dlouho neznámého a teprve poslední as zaazeného

na patiné místo
;
pak pírodního filosofa Armanda Saba-

tiera, EdmondaPerriera, LeDanteca, Lalandeaaj.
Durand (de Gros),'' protivník positivismu, považuje vdu za

úvod do metafysiky. Jeho stanovisko jest jakýmsi animismem, spro-

stedkujícím mezi vitalismem a organicismem. Obmýšlí zvláštním

duševním prvkem nejen nervová stediska vyšší, nýbrž i každý z ner-

vových sted druhotných ; tak že zdánlivá duševní jednota stává

se u nho duševní hierarchií. Odtud jméno polypsychism nebo

p o 1 y z o i s m, jímž se jeho systém udává.
'

V rad dl, v nichž jsou nejnovjší vdecké objevy zkoumány

z hledisek rozumu a svdomí, Armand Sabatier' vyznává

spiritualistický a nahodilostni evolucionism, jehož posledním slovem

jest svoboda.

Edmondu Perrierovi vda není pouze základem filo-

sofie, ale filosofií. Ona nám vývojovým zákonem ukazuje, jak vyšší

formy jsoucna pirozen pocházejí z forem nižších; a tak nám od-

haluje jednotu, souvislost a pírodní rozvoj veškerenstva vcí.

' Viz zejména: Bibliothéque de Philosophie scientifique,

vydávanou Ernestem Flammarionera v Paíži.

2 Durand (de Gros): Antologie et psychologie physiolo-

gique, 1871; spis znovu vydán s názvem: Variétés philosophiques, 1900, aj.

3 Viz Sabatierovy závrky ve Philosophie de reffort essa-

philosophique un natoraliste, 1903.

ti
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Vi evolucistnu, jakožto pechodu ze stejnorodého do rzno-

.(dého, iní André L a 1 a n d e, vykládaje hlavni výsledky vd,

íákladnim dynamickým zákonem našeho vesmíru — zákon rozkladu

iebc)li postupného pevodu rznótvatého na totožné.

Felix Le Dante c,^ z vd vyšed, stal se tém celý filoso-

rin. Analysami dospívá k tomu, že považuje každou formu bytí,

x.íždou danou jsoucnost ve skutenosti za díl rovnováhy uprosted

clikého množství sil; takže nic z toho, co pokládáme za jsoucí, nemá

vlastn snahy o jednotu a o stálost — kteréž jsou pedpokladem pra-

vého bytí. V pokroku od lidského hlediska, které klade celek ped
^:ásti, ke vd, která piznává jsoucnost pouze prvkm stálým —
'.áleží vývojový zákon lovka.

Do druhé kategorie mžeme spoádati ony uence, kteí pe-

túvají na filosofických indukcích více mén odborných; jsou to:

'. oussinesq, Dastre, Giard, Painievé, Borel, Per-
i n atd.

J. Boussinesq, .postehuje, že jisté mechanické problémy

\ kazují s hlediska výpotu vcnou neuritost, a že rovnice úpra-

vné pro jejich urení dovolují rozluštní zvaná singulární, vykládá

e znamenitém pojednání takovými ešeními, co jest zvláštního na

'.ivotních zjevech : místním spojováním a rozvtvováním integrál,

;teré rovnice pohybu živého organismu pipouštjí.

Rovnž AlfredGiard,^ žel, záhy zesnulý, vyvozuje ze svých

deckých badání filosofické závrky
;
píkladem : pevod životních

:jev na úkazy mechanické neboli fysikální a chemické a, vbec —
inality na mechanickou kausalitu.

6. Filosofie djin.

Jako pírodní vdy i djiny byly poslední léta pedmtem stále

)esnjších filosofických badání. Hlavní otázkou, která byla pro-

ednávána, byl problém: historie vdou. Jakou mrou, v jakém

mru, za jakých podmínek djepis mže prokázati vdecký ráz?

Roku 1894 PaulLacombe uveejnil významné dílo,^ v nmž
lokazuje, jak djezpyt vyhovuje podmínkám vdy jednak tím, že

tudiem ád dochází fakt — nikoliv individuálních, ale obecných,

^ Le Dantec: Les lois naturelles, 1904. De Thomme á la science, 1907.

2 Giard, Conciliation du véritable determinisme mécanique avec

existence de la vie et la liberté morale, 1878.

* Lacombe, De Thistoire considérée comme science, 1894.

I
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a jednak tím, že v obecných psychologických pohnutkách lidské

innosti nalézá píiny, které jsou zpsobilé, aby vysvtlily události

Oproti Paulu Lacombeovi rumunský djepisec Xéno
p o 1,^ písn rozeznav zákony, které prý patí do kategorie setrváni

od píin, které shrnuje do tídy zmn — jistí, že pírodní vd\

pedevším objevují zákony, kdežto v historii pontí zákona zstává

tém neužito; ale za to jest možno v ní odhalovati píiny.

ilý zájem o djepisnou teorii^ projevil se v ervenci roku 190c

založením Revue de synthsehistorique, sborníku, vydá-

vaného Henri Berrem. Mimo jiné filosofické otázky ojasovala

tato revue též vztahy djepisu k sociologii. Dvoje mínní tu spoli:

zápasila, z nichž prvé zastáváno zvlášt djepisci povoláním

Seignobosem, Langloise m,' Hauserem, Mantoii
X e m, a druhé sociology : Simiandem, Bougléem atd.

Djepisci, zaujatí hlavn konkrétní, individuální a ve své abso

lutní skutenosti nepochopitelnou stránkou historických jev, ned-

vují sociologii, vd o všeobecném a abstraktním, a jsou náchylní

k tomu, považovati sám djepis za oprávnný, aby nám jednoi

poskytl opravdu objektivních sociologických vdomostí ;
je-li, arci

vbec v naší moci, dojíti jich.

Sociologové naopak prohlašují, že v samé djinné osnov, jal

nám ji podávají inejopatrnjší djepisci, nezeteln nel>o výslovní

obsažena jest již všeobecnost, která nikterak není jiné povahy, nežl'

výpov nebo hypotesa sociologická; tak že sociologie jim jest

netoliko pravou jako samostatná vda, která udržuje tsný pom
s djepisem, ale jeví jim se i dležitým initelem pímo v djepisu

Domnívají se, že v individuálním a pomíjivém djepisná vda mže
a má hledati všeobecno, zákony a píiny; proto ani je-li samostat-'

nou existencí, což jest nepochybno, neobsahuje mén nutn pátrán

sociologického rázu.

V nedávno vydané studii o djepisné metod^ Gabrie
M o n o d, peliv trvaje na pvodnosti historie, jejímž úkolem pcj

1 Xénopol, Principes fondamentaux de i'histoire, Paris 1899; 2. vy

dání nazváno: La théorie de rhistoire, Paris 1908.

2 Krom jiných vyšla na p. G. Renardova: La méthode seleni:

fique de Thistoire littéraire, 1900.

'Seignobos et Langlois, Introduction aux études histoiiquí

1898. Seignobos, La méthode historique appliquée aux sciences sociál'

1901.

* Viz: De la méthode dans les sciences, par difFérents p:

fesseurs, 1909.
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eho názoru jest v podstat znovu setrojiti co možná úplný dívjší

ivot lovenstva — vykládá, jak djezpyt, aniž by si dlal nároku

la písnost, která vlastn náleží jen vdám matematickým, pece smí

louti opravdovou vdou, když nepomine nižádných prostedk, které

nu dovolují ix>vznésti se od zvláštního a mnivého ke všeobecnému

stálému.

7. Filosofie náboženská.

Smýšlení Francie bylo v devatenáctém století vývoji náboženské

ilosofie málo píznivo. Náboženství nedvovalo filosofii, filosofie

ledúvovala náboženství, a mlky nastala shoda v tom, že by bylo

áhodno navzájem se o sebe nestarati. Nový ruch se tu projevil

eprve nyní, poslední as. V této dob zkoušky, všeobecné konfron-

ace, též náboženství a filosofie musily se dotazovati po svých vesipol-

liých vztazích : i na zamítnutí filosofie theologii bylo se státi filo-

ofickou.

Toto oživení bylo lze znamenati pedevším v církvi katolické.

Tu bylo následkem encykliky, vydané papežem Lvem XIIT.

srpnu roku 1879, velmi horlivé pstování tom ismu. Domýšleli

e, že hloubáním naleznou v tomto ueném pizpsobení a r i s t o t e-

i s mu víe katolické veškeré dvody potebné jednak na vyvrácení

šechnch nepravých uení, jak dávných tak novjších i nejnovjších,

jednak na upokojení všech oprávnných otázek lidského rozumu,

ínutí zastupuje zejména Revue thomiste, pak G a r d a i r,

)omet de Vorges, de la Bouillerie, Régnon, abbé
^ a r g e s, a b b é É 1 i e B 1 a n c a j iní

.

I
í Tém souasn vyvíjelo se v ln katolicismu jiné hnutí, poaté

ásten O 1 1 é-L a p r u n e a dílem o mravní jistot.^ O 1 1 é

^ a p r u n e se namáhal ukázati, že již v samé mravní jistot, jak ji

•ochopují obecný lidský rozum a filosofie, obsažena jest víra, která

vou povahou nijak se neliší od víry, zvané náboženská. Proež jsou

'íra a rozum v podstat shodný: rozum závisí na víe; a všecka

Juboká filosofie eší se ve filosofii kesanské, v kesanství.

Povzbuzeni O 1 1 é-L a p r u n e m, svdomití a dvtipní badatelé

ozvi jeli celou náboženskou filosofii, usilujíce prokázati v nábožen-

tví — a zvlášt v katolickém kesanství — onu životní a myšlen-

:ovou formu, která jediná uskuteuje nejdležitjší možnosti lidské

tuše. Tak : M a u r i c e B 1 o n d e 1, F o u s e g r i n e, L e Rov,
Vilbois, Laberthonnire atd.

^ 011 é- Lap run, La Certitude moralc, 1880.
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Ve knize : L'A c t i o n ( 1 893 ) dovozuje MauriceBlonde],
že by nižádná víra nedovedla proniknouti a oživiti pirozenost

chtjícího a jednajícího subjektu, kdyby byla k té pirozenosti zhola

beze vztahu. Je-li nutno lidské duši stávati se náboženskou, tož dje

se tak, ponvadž jí jest již jaksi v základ své jsoucnosti. A innost,

k níž tíhne vle ve vlastním smyslu slova lidská, jest ve skutenosti

takového rázu, že nemže býti vykonávána le v pospolitosti s Bohem.

Bu chtíti aniž by mohl, anebo moci, ale s volním sebezapením — to

lovkova alternativa.

Metafysiku této teorie, zvlášt problém jejího pomru k vdecké

jistot, vyvíjeli L e R o y^ a W i 1 b o i s,^ kteíž uí, že veškerá vda
závisí — ba i fakta, která jí jsou základem — na svobodné innosti

ducha.

Kdežto Laberthonnire' zase trvá vedle vle na roz-

umovém živlu co podstatném initeli v pravém náboženském život

a víe.

É d u a r d L e R o y,* vyšetuje zvlášt vznik a význam dogmat,

rozeznává v nich smysl teoretický a praktický; i tvrdí, že s hlediska

teoretického dogma má hlavn jen význam negativní, avšak se stano-

viska praktického jeho význam jest opravdu positivní, a že kesanské

dogma jest v tomto smru nedostupné. Teoretický prvek dogmatu,

zpsobilý k vysvtlování a pokrokovému urování, má ostatn svou

úlohu zákonitou a potebnou vedle praktického živlu.

Rovnž na protestantské stran projevil se nový život, vyvolán

zejména pednáškami Augusta Sabatiera. Sabatier," ovšem,

jda ve stopách smru R i t s c h o v a, vyluuje z teologie filosofii ne-

mén nežli princip vnjší autority. Náboženství po jeho zdání vzniká

z pocitu úzkosti, jenž jímá lovka, když on pozoruje protivu vzne-

šenosti a bídy, která vyznauje jeho povahu. Sabatierovi nábo-

ženství v podstat záleži v modlitb, která jde ze srdce a ve vysvo-

bození ; a tak dospívá k tomu, že jest píke odlišovati viru od

pesvdení: pesvdení jsou pedepsaná, promnlivá, nahodilá;

víra jest jediná, základní a opravdu nadpirozená.

1 Éd. Le Roy, Un positivisme nouveau: Revue de Métaphy-

sique et de Morale, 1901.

2 Wilbois, L'esprit positif, 1901.

3 Laberthonni re, Le dogmatisme moral, 1898.

* Édouard Le Roy, Dogme et critique, 1907.

^ Aug. Sabatier, Esquisse une philosophie di la religion aprés 1:

psychologie de Thistoire, 1897.
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Obdobn hlásá M é n é g o z' ospravedlnní duše istou vírou,

iK/.ávislou na spisech a na církevních dogmatech; svj systém

I i/.iiaujc výrazem symbol o-f i d e i s m.

Tmto smrm odporuje H c n r i B o i s,^ kterýž zase obnovuje

^poátení roli živlu ryze filosofického, shledávaje pravý dvod víry

a náboženského života v ipovinnosti a jejích postulátech, pokud se

totiž })()vinnost týká celého lovka, vle, rozumu a citu. A co se tkne

tak eené náboženské zkušenosti, tož ona jest jí jen mravním pe-

^xdením, které obsahuje.

8. Estetika.

Estetika pinesla nezávisle na experimentálních pracích, jež

[dotud píslušejí spíše fysice nežli filosofii umní a krásnému cítní,

hojné studie, které sice si nedlají nárok na písnost vd o hmot,

pece však se vyznamenávají umínnou péí o pesnost a objektivní

hodnotu. Metodou jsou auktorm celkem: introspekce, pozorování

a analysa, podporované všemi prostedky, jichž mohou poskytnouti

uenost a experimentální vdy. Z tohoto oboru lze uvésti jména:

Snily Prudhomme, Gabriel Séailles, Guyau, Jules
Combarieu, Jean Pérs, Durand (de Gros), Berg-
fson, Georges L e c h a 1 a s, Robert de la Sizeranne,
fDugas, Rousse 1-D espierres, Paul Sourian, Lionel
iDauriac, Paul Gaultier, Paulhan, Albert Bazail-

1 a s. Žádati rozdlení tch myslitel na školy bylo by marno, nebo

jejich studie jsou velmi ndividuální.

Sully Prudhomme,^ psycholog, jemuž ten karaktér zna-

mená obyej chápati formy jako skuten význané, shledává pvod
umleckého výrazu v njaké podstat, spolené form i citu, smyslu

i duši, živlu hmotnému i mravnímu, v podstat, kterou umlec sym-

patií dovede vybaviti.

Gabriel Séailles* spojuje genia s pírodou a vysvtluje

jedno druhým. Je-li již píroda tvoením, tož každé tvoení jest

zase básnictvím. Vdom nebo nevdom bytí hledá ideál a usiluje

o jeho uskutenní : toto tíhnutí jest jeho vlastní podstatou.

1 Ménégoz, Publications diverses sur le fidéisme et son application

á renseignement chrétien traditionel, 1900.

2 Henri Bois, De la connaissance religieuse . . . , 1894.

3 SullyPrudhomme, L'expressions dans les Beaux-Arts, 1883. Le

Testament poétique, 1901 a 1904.

* Gabriel Séailles, Essai sur le génie dans Tart, 1883 Léonard de

Vinci, lartiste et le savant, 1892.
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'Jules Combarieu^ se snažil v hudb dokázati e, která

jest nezávislou na básnické mluv, a prokázati, že pímý hudební

projev jest jména myšlenky nemén hoden, než co bylo vypovdno
slovy.

Durand (de Gros)^ míní, že na založení objektivní vdy
o krásnu pedevším jest teba pesné miry, jíž by bylo lze užívati

pi fysických podmínkách, urujících naše krásné cítní — asi jako

se užívá teplomru pi fysikální psobnosti našeho pocitu tepla.

Henri Bergson^ vidí komickost v trvanlivých grimasách,

na nž ztrnulý pohyblivé výrazy fysiognomie, kdež by se chtla

projevovati nekonená pružnost života: to mechanism hmoty na

chvíli potlauje neustálou svobodu ducha.

Paul Souriau* tvrdí, že jest jaikási krása, vn rozdílná

od subjektivního cítní jedincova, a že mítkem této krásy, m-
ítkem venkoncem rozumovým, jest — samozejmá dokonalost.

Lionel Dauriac° rozeznává hudební akustiku, která se

týká pouze sluchu, od hudebního smyslu, který teprve iní hudeb-

níkem. Hudební smysl jest zvláštní vloha duše; jeho výkonem jest

syntetické, tož rozumové pochopení kvantitativních prvk nápvu:

taktu, míry, rytmu.

Albert Bazaillas" spatuje v hudb samovolný plod pí-

rody, zdroj dvrného spojení duší, zjevení nevdomého duchovního

života, zjevení bezprostednjší a hlubší, než jakého poskytuje isté

myšlení.

9. Djiny fihsofie.

Nepopiratelnou zásluhou eklekticismu bylo, že zpsobil adu

prací z oboru filosofické historie. Nicmén i zde — alespo do jisté

míry — djepiscv zrak zatemovalo zaujaté mínní, jako by pi-

spíval ku pokroku samé filosofie. Plné samosprávy historické smý-

šlení nabývá teprve s úpadkem eklekticismu; pak hojn vycházejí

díla, jejichž pisatelv hlavní starostí jest, aby došli v pestavb a

výkladu líených uení co možná ryzí, objektivní pravdivosti.

Nevymanily se tak djiny filosofie jenom z filosofie; ale hledly

' Jules Combarieu, Les rapports de la musique et de la poesie,

1893.

2 Durand (de Cros), Nouvelles recherches sur Testhétique et la mo-;

rale, 1898.
'

8 H. Bergson, Le rire, essai sur la signification du comique, 1900.

* Paul Souriau, La beauté rationelle, 1904.

^ Lionel Dauriac, Essai sur Tesprit musical, 1904.

6 Albert Bazaillas, Musique et Inconscience; Introduction á la^

psychologie de Tlnconscient, 1908.
'
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též zbaviti pravidla jakési imanentní dialektiky a zvláštní ne-

i iržitosti, jemuž bylo vespolek vázati výtvory velikých filosof..

• filosofickém uení tedy spatován daný zjev, pi nmž jde o roz-

or a vysvtlení nejinak nežli u jakéhokoliv pírodního úkazu, jehož

íiny možno hledati rovnž mimo podobné úkazy pedešlé jako

prosted nich.

V tomto smyslu Paul Tannery,^ namáhaje se vylíiti

ienesis hlavních teorií ped Sokratem, nespatuje v nich logická

fvpracování abstraktních pontí, nýbrž rozvíjení vdeckých dat té

(oby, a úvahy, jimž byly popudem existenní podmínky tehdejší

ipolenosti. Tu se již neuvažuje o filosofov soustav jakožto doko-

ané svou vnitní harmonií, ani se nepátrá po Leibnicov pe-

cnnis philosophia, probíhající následnými systémy : djiny

ilosofie eší se v osamocených studiích, jejichž pedmtem sice jest,

I se obecn nazývá filosofickým pojetím, ale jejichž výsledky záleží

tom, že se filosofické zjevy zase ukládají do všeobecné historie vd
lidského života.

A osvojeny nebo popírány — tyhle myšlenky se vtíraly každému

raticouzskému historiku filosofie. Nastalo jasné uvdomní o tom,

iiký význam mohou míti pro vznik filosofické soustavy živly, které,

^my nejsou filosofickými, a zaalo se nedvovati pedpism,
e by bylo soustavy navzájem logicky spojovati — jako by jejich

vvoj úhrnem nutn musil míiti k uskutenní ideální filosofie.

. tak, nežli celková vyšetování všeobecného smru filosofie — spíše

e konala djepisná studia speciální.

Nicmén zájem o skutenou cenu a úlohu velikých uení filoso-

ických u mnohých zstal velice živý, jak dosvdují práv nejno-

Cjší, djin filosofie se týkající, francouzské publikace.

Na tomto poli pracovali : Renouvier, Ravaisson, La-
helier, Penjon, Emile Boutroux, Brochard, Paul
annery, Espinas, Pillon, Dauriac, Georges Lyon,

. é v y-B ruhl, Thamin, Mauxion, Georges Nbl,
lodier, Gaston Milhaud, Élie Halévy, Picavet,
\ 1 e n g r y, X a v i e r Leon, B a s c h, D e 1 b o s, H. B e r r,

v a r p p e, L o u i s-G ermain Lévy, Piat, Albert Lévy,
libert Rivaud, Bréhier, Robin, Leon Bloch atd.-

(Dokoneni.)

1 Paul Tannery, Pour Thistoire de la science hellne, 1887.
2 tená si zajisté správné opravil nkteré tiskové chyby v minulém

isle: na str. 172 bylo skromnému (m. skrovnému potu . . .), na str. 175. sní-

ti (m. sb'ížiti plynulé . . .), na str. 171, se jist nenedostávalo (m. jist neschá-
2lo...) a j.



Krok v ped a - ve znamení ústupu.

Trochu propaganí a trochu kritický passus.

Snad trochu problematický nápis. Následující ádky nech jej ospr

vedlní. Bude v nich trochu fakt, trochoi citát a trochu osobních poznáme

»VVir fiirchten nur Gott«, íkají Nmci, ale jest mnoho fakt, že

bojí mnohého. V loském a pedloském roníku této revue uveejn

peklad kontroversy o slovanskou otázku v Nmecku — a v jednom

lánk se te: »Jest tedy píkazem nmecké národní chytrosti, aby sezn

mním se se svtem slovanským zabezpeila nynjšímu i budoucímu jj

kolení vdí postavení.*

Hned jest jeden dkaz, že se Nmci bojí i jiného než pouze bol

Bismarck se spojoval s junkery a fabrikanty pruskými, aby potel rod

se ervenou internacionálu — muž krve a železa má svj odpoinek a r

stupcové jeho císae, císae, který byl »vrným pánem svého služebník:

jak to praví v lánku o Bismarckovi Hofman (Spisy, I, 332), a nástv

cové jeho v úad kancléském hledí s obavami vstíc volbám letošnii

ohledávají se posice a vtí se nebezpeí, jež roste ze strachu ped m;

sami mohutnji cí práv oné rudé internaciouály. Aféra Spahnova je cl

rakteristikon jiného citlivého místa, dotknou-li se ho; císa ve vlastr

runím listu psal: »Dr. Spahn bude jist silou výtenou; jest mi milo,

jsem mohl splniti dávnou tužbu svých Elsasan a jim, jakož i mým ka

lickým poddaným dokázati, že uznaná zdatnost vdecká na základ lás

k vlasti a vrnosti k íši ode mne bude využita k prospchu a zd?

vlasti« — tak se mluvilo oficieln, ale tém svdomí nmecké výboj

kultury, »ve službách vdy sešedivlý Mommsen« se v listopadu k
ozval: »Nmecké universitní kruhy niají pocit vlastního ponížení (der I

gradierung). Náš životní nerv jest nepedpojaté badání. Tedy badání

kove, jež nehledá tak, aby výsledky jeho nalézaly to, co by sloužilo ú
ným rozvahám a ohledm na cíle, ležící mimo obor pravé vdy a badá

chceme ono badání, jehož logické a historické výsledky u svdomitého

datele dají prchod pravd a pravdivosti.* »Na tomto badání stála

mecká vda, která svými výsledky pispívala k moci a velikosti nmeckt
národa.* (Reden und Aufsátze 432 násl.) — Tady vidíme strach p

internacionálou ernou, akoliv Spahn k té pravé ímské internacion

nenáležel, naopak, on patil k smru Schellovu, který ímem odsouz

v dopise k Hoensbrochovi prohlásil, že »klerikalism je zlo katolickou <

kev nejvíce tížící* (Krejí: Filosofie pítomnosti 157).
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l'i-(lložil jsem již nkolik citlivých míst, jež tlai nczranitelnou

énicckou patu. Našlo by se jich a najde je tená sám: upozoruji

z žurnalistických zpráv na vyhlazovací boj Polákm, na knihu tak význa-

ného Xincc. jako je beze sporu Max Lenz. Die Grossen Máchte a téhož

pojednáni : »Die geschichtliche Stellung der Deutschen in Bóhmen*

(Deutsche Bitcherei: Ausgewáhlte Vortráge a Aufsátze von prof. Dr.

Lenz 99— 113, tato sbírka knížek pro nejširší kriiliy nmecké je sama velmi

charakteristická).

je tedy Achillových pat mnoho — jedna z hlavních jsme my; jak

I

specieln Cechové, tak Slované vbec a tím pecházím po trochu delším

úvod k vlastni práci.

j

Stoupající množství poznatk v jednotlivých odborech nutí, aby

zaintercssovaní po trochu slušnjších odborných vdomostech si z kruhu

^ celé své discipliny vybrali uritý prsek a na sesbíraných faktech tohoto

i
prseku zkoušeli pravdivost method a zákon zvolené discipliny. Proti

ustavinému dlení a specialisovaní, jež obzvlášt na nmeckých universi-

tách našlo své stoupence, takže tyto dodávají kontingent specialist zaho-

ujících se v ten svítj maliký prsek a ztrácejících z obzoru široké lány

fsvého celku, ozvalo se u Nmc samých jakési zhrození se této specíalisace,

|ia našli se mužové, kteí ^zbadání jednotlivosti považují jen za prostedek

sloužící k tomu. aby se nabylo celkovosti obrazu. Specíalisace pro speciali-

saci na zpsob Tart pour Tart zdá se jim hromadním kostí« (Lindner:

>CTeschichtsphilosophie 2. vyd. V.). A z této hrzy ped specialisací vznikají

ona ti krásná tém životní díla: Breysigovo, Lamprechtovo a Lindne-

írovo. Prvá dv jednmi vychvalována, jinými prohlašována za vdecký
humhug. Lindnerovy Weltgeschichte zdají se mi býti z nyní vyšlých a

vycházejících svtových djin nejlepšími práv proto, že si odnášíme jed-

inotné ucelené hledišt, které je opodstatnno dvrou v auktora, jenž se

naluil pracovati a zkoušeti zmínnou již vrohodnost všeobecných pra-

videl historické kritiky i methodiky také jednak na odborných otázkách

(míním jeho: Die sogenannte Schenkungen Pipins etc. a Das Urkunden-
;wesen Karls IV. und seiner Nachfolger). jednak ve výsecích z celého

|t>vta vdního oboru (zaazuji k tomuto tvrzení jeho: Deutsche Geschichte

ijuter den Habsburgen und Luxemburgen 1273—1437). O díle jeho Wíelt-

''•eschichte dovolím si podat co nejspíše dojmovou studii s trochou osob-

lích poznámek.

Každý speciální odbor hledl dostati k zdárnjšímu rozvoji práce

vé asopisy a své instituty. Každý takový asopis vítán v posled-

lím dvacetiletí s nedvrou jist opodstatnnou. Prvá vždy byla otázka:

aké je raison étre nov píchozího. Této nedve byl snad nejupím-
ijším tlumoníkem zemelý pítel Slovanstva K. Krumbacher, jenž pí.še

úvod k Byzantinische Zeitschrift : »Nemže býti pochybno, že v ny-
ljší nadprodukci vdeckých a,sopis každý nováek bývá, jsa nejmírnji
iQsuzován. pijat bu s nelibostí nebo lhostejností.* (Populáre Aufsátze

31.) Dnes, kdy jeho asopis po smrti zakladatelov vedený dvma uitele
iiodnými ddici : Augustinem Heisenbergém a Pavlem Marcem, má za

iebou 20 let. a když máme po ruce ukazatel roník 1892—1903, vidíme,

e svou úlohu plnil a plní.

NAŠE DOBA. R. XIX., . 4., 1912. 20. ledna. jg
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Stedovká íše východoímská našla své obdivovatele, kteí s láskoi

a pracovní úporností odhalovali krok za krokem mlhu, jež zavinila, ž

»slovo byzaníz patí ke jménm zlé povsti*, jak to pravil Ch. Diehl v

svých Etudes Byzantines. Ale takových oddaných obdlávatel neml je

den z hlavních ddic Byzance — Rusko, jehož dležitost pro západn

kulturu vbec a dležitost nejen kulturní, ale i obchodní a prmyslovoi

širším vrstvám nmeckého tenástva práv ukázala zmínná kontrovers;

Krumbacher-Goetzova. Pemrštnou národní pýchou nezaslepeným odbor

níkm všech obor byla dležitost Ruska zjevná a železné zákony theori

vývojové donutily i oficiální kruhy nmecké, že obrácen zetel a dány pro

stedky, aby poznán a pochopen spletitý vývoj východu.

V Berlín založen »Východní institut* a editelem jeho je auktor dl
Geschichte Russlands unter Kaiser Nikolaus I. (I. 1904, II. 1908), Zur Ge
schichte der Regierung Pauls I. und Nikolaus I. (1906) a vydavatel ro
nich pehled : Deutschland und die grosse Politik (vychází od r. 1901

dosud II svazk) a pekladatel díla Bilbasovova: Katharina II. im Ur
teile der Weltliteratur (2 sv. 1897), Th. Schiemann. Institut má úe
theoreticko-praktický, jak vidti z program pednášek. Roku 1904 ze

mel slavista a auktor velikého díla o Katein II. V. A. Bilbasov, kníž

Fr. Liechtenstein zakoupil r. 1908 jeho knihovnu v cen 300.000 K a da

roval ji vídeské universit. Krásný dalr byl píinou, že ve Vídni tého

roku zízen »Východní seminá* pod vedením prvního znalce balkánskéhi

poloostrova K. J- Jireka. Nový institut berlínský a seminá vídeský (ob;

»východní«) odchovaly již žáky a vzbudily zájem, takže v »Byzanti

nische Zeitschrift*, ro. XX. (1911), na stran 339—340, teme: »Zeit

schrift fr osteuropáische Geschichte. Vydávají : Theodor Schiemanr

Otto Hótzsch (professor král. akademie v Poznani), H. Uebersberge

(191 1 z jara jmenovaný nástupce Jirekv a auktor velikého díla o dji

nach a vzájemných pomrech Rakouska a Ruska v XVI. století, roden

Nmec z Korutan, který dlouho studoval na Rusi. Pozn, pis. t. .) a K. L

Goetz (universitní professor v Bonnu), svazek I., sešit i., 1910, u Jiíhi

Reimera v Berlín. Studium východoevropských djin, které v poslednín

desítiletí i v Nmecku ukazuje dležitý pokrok, postrádalo dosud vlast

ního orgánu sloužícího jeho cílm. Této úloze vnován nový asopis, tvrt

letn o 10 arších (za 20 Mk.) mající vycházeti. etní nmetí a slovanšti

obzvlášt ruští badatelé sešli se ku spolené práci. lánky otiskují se bu»

v nmin nebo francouzštin, pojednání ruská a polská v nmeckém pe
kladu. Vítáme s obzvláštní radostí nového spolupracovníka, slibujícíh

býti cenným doplkem našeho asopisu ze zením na svt slovanský. Vyšl

prvý sešit pináší na str. 23 až 26 práci L. K. Goetze: Der Titel »Gross

furst* in den áltesten russischen Chroniken I.« Potud Byzantinisch

Zeitschrift.

Bližšího o prvém roníku nového asopisu jsem nezvdl. Neznár
ani programu nového pracovníka na poli slovanských djin, který jist

v prvém ísle uveejnn byl. Z i. sešitu II. roníku, který jsem troch

prostudoval, zjednal jsem si pedstavu, že asopis chce vážn kráe-íj

v pedsevzaté dráze. I

Dovolím si podati bližší zprávu o obsahu. i
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Jak tomu bývá u všech soriosnjších asopis, tak i zde jdou za sebou

obvyklém poadí následující rubriky: I. lánky, II. Drobnosti, III. Re

iráty, kritiky a autoreferáty, IV. asopisecký rozhled, V. Bibliografie,

I. Vdecká kronika: o) Stav badání, b) Organisace badání a c) Po-

bámky.

lánek prvý Antoni j a Florinského o prvém nmeckém pekladu In-

rukce císaovny Kateiny II. dokazuje na základ nkolika dopis stát-

iho rady Miillera a hrabte Arnošta Miinnicha, uchovaných v t. zv. porte-

euillu Mliinnichov v Moskevském hlavním archivu, domnnku Pekar-

cého (Djiny akademie vd 1870), A. ertkova (Všobšaja bibliotéka

ossii I, Moskva 1838, s. 244) a Bezgina (Bibliografické poznámky k ru-

cému vydání instrukce, vydání Pantlejevovo, Petrohrad, 1893), že prvý

eklad nmecký z r. 1769 poízen spolenou prací hrabte Arn. Munnicha

syna proslulého polního maršálka), lena Akademie vd Timoteje Kling-

ledta a Bedicha Mullera, ruského djepisce. Peklad samou císaovnou

roten a na to pod dohledem Miillerovým vytištn (3). Co se týe fran-

i)Uzského pekladu, mají pravdu ti, jak dokazuje uveejnný passus do-

isu carevny Bedichovi Velikému, kteí nepátrajíce marn po nezvstném
ekladateli, tvrdí, že francouzský peklad z r. 1769 je peklad textu ru-

ého z r. 1769, což ovšem neplatí o textech z r. 1767 a 1770. Druhý a nej-

ilší lánek Wlaltera ecka o nastoupení carevny Anny Ivanovny 1730

plánech ruských oligarch — lánek velice pelivý, odhalující mnohé ze

vota vlivuplného barona I^eforta, který ze sekretáe ruského admirála

ruyse (tedy nebyl komorníkem, jak podle svých nkterých pramen pe-
má Kljuevskij : Kurs IV. 334, 375) vyšinul se nejen na muže, k nmuž
' utíkaly dti popraveného carevie Alexeje jako k jedinému vrnému
idci, ale i na editele ruské zahraniní politiky, kterou ostatní státy pouze

;
vli nmu respektovaly, emuž nasvduje místo ze zprávy španlského

y^slance Da Liria: »Nepotebujeme se o Rusko starati, až Ostermann za-

raniní ministerstvo opustí. « Nelze dále sledovati naatou práci, abych

^pedbíhal auktora; lze íci jen tolik, že bojarm se jednalo o to, zmoc-

ti se vlády, rozdliti íši dle dívjšího pokusu v adu samostatných

inství, v nichž by ddiné místodržitelství bylo nesesaditeln v rukou

íední rodiny. Jednání »verschovnik« (8 len nejvyšší tajné rady) po 4
•í dvou rodin zpsobilo oposici ve šlecht, které se podailo svrhnouti

ádu dvou rodin, senát dostal 21 len, každého z jiné rodiny; jakousi

ho protiváhou byl stolenný konsultativn-exekutivní úad. K práci bude

t nutno vrátit po jejím ukonení, slibuje poskytnouti v ruských djinách
arallelu s djinami Polsky, boj dvou rodin o prvenství a o panovníka,

?nž vedl k znevážnní panovníka a zkáze íše. Potšitelný je lánek ar-

liváe B. Bretholze, informující o vedoucích eských historických aso-
isech (86—93). Jsou registrovány asopisy: Musejní (oba, eský i n-
lecký). M. V. G. D. B., Deutsche Arbeit, Rezkv Sborník Historický a

oll-Pekav . . H.
V referátech je pkný referát N. Mileva o Klinarovov biografii bul-

arského básníka-novináe a bojovníka za národní svobodu, Christa Bot-

)va, padlého na pd rumunské 18./30. kvtna 1876 u Milen Kamýku ve

•ážce s Turky. Bedich Dukmeyer, vydavatel Korbsova: Diaria itineris



in Moscoviam a je doplujících pramen, podává dlouhý autoreferá

o edici, kterýžto je vlastn zhuštným obsahem celé práce, jež osvtlují

jak pruský vliv i milostnými zápletkami se na Rusi zabezpeoval, sem tar

je i zmínka o katolické propagand, jejímž patronem byl habsburský vy

slanec Guarient.

V hlídce asopisecké registrováno pro výatky z obsah 39 asopisí

mezi nimi eský . C. H. Bylo by jen dobré, aby se ustálila jakási pevn;

znaka pro každý asopis, ovšem jest pi tom pamatovati, aby ze zkratk

bylo lze vyísti aspo odbornjšímu tenái jméno asopisu, který jí jes

oznaen. Hned ze znaky pro C. . H., který tam registrován znakou C

nevyteme nieho. Takové pílišné šetení se nevyplácí. Uvedu nkter

píklad. Tak Bulletin International de TAcadémie de Sciences de Cra

covie, classe de Philologie, classe Histoirie et de Philosophie oznaei

pouze B, co si z toho kdo vybere, nevím, a tak by se dala najíti ada, tém polovice uvedených asopis, jejichž znaka je bu nedostatená, neb

nesrozumitelná. asopisy pi tak velikém potu registrovány ovšem je:

lánky nejhlavnjšími, a myslím, že by bylo lépe asopis objemem zvtšil

aby registrování bylo úplnjší, anebo od systematického registrování upu

stit a dležitjší lánky zaadit mezi bibliografii, na niž vzhledem k aso

pism pipadá ješt mén místa, než na ony. Snad je toho píinou, ž

asopis dosud mladý nedostal dostatený poet dl pro oddíl bibliografie

která tídí knihy dle území a dob, jež probírají.

Ve vdecké kronice a) podán pkný informativní lánek o Platonovi

ruském historiku, vyšlém ze »smutnago vremeni XVI.-XVII. vka«, láne

bez životopisných dat, sloužící ne k poznání osoby v jejím život, ale osob

v jejích názorech, myslím, že i data biografická jsou dobrá, nemohu s

nikdy ubrániti pravdivostí slov Saint Beuvových: »rozumím knize teprv

potom úpln, až mi páno poznati fysiognomii, temperament a životu

osudy jejího auktora,« pravím znova, je to jen má. dejme tomu. sna'

osobní libstka.

Byl bych tedy s obsahem asopisu jakž takž hotov.

Nemohu si však vysvtliti, pro oba instituty : berlínský a vídesk

a pro také asopis nazván »OsteuTopáische«. Pece na východ Evrop

je jen jedna hlavní národnost, v jejímž množství se cizí pílivy n<eznateln

ztrácejí — ustaviná manipulace slovem východní a východoevropský mí

sto konkrétního — ruský nebo slovanský zdá se mi vrhati špatné svtí

na tolik hlásanou nebojácnost nmeckou — pi nejmenším je to jist ji

vzdálenjšímu pozorovateli nápadné, bližší a zainteresovaný — obzvláš

na všeho píiny poukazující Cech vidí v tom jist znamení bojácné ne

bojácnosti. G. I.



ROZHLEDY.

VEEJNÉ HOSPODÁSTVÍ.
Dvela k vodocestnéihu zákonu a investice hospodáské. — Passivum ob-

iodní bilance a hlavní položky platební bilance. — Rakouská pjka ve
Francii. — Obchodnpolitické naptí mezi Ruskem a Amerikou.

Novela k vodocestnému zákonu jest co do zevní formy vlastn fi-

mním zákonem, který opatuje úhradu pro vodocestné stavby tak zv.

lruhé« stavební periody. Ve svém jádru však znamená vlastn nti-

ostou zásadní zmnu vodocestného zákona z r. 1901, ponvadž pedm-
m zákona nejsou již vodní cesty, nýbrž vodohospodáské podniky

íbec. Novela neváže se také ani zdaleka na postup prací vodocest-

>ch, jak je naznaoval zákon z r. 1901, nýbrž jde dále a mnohem nie-

zpenjší cestou, dít politických rozpak, než Korbrv vodocestný

kon z r. 1901. Toto nebezpeí jest v tom, že sice se nezabývá výhradn
idními cestami a splavovacími pracemi, má tedy program mnohem
-ší, ale souasn se drží teritoriálního rámce vodocestných fantasií zá-

>na z r. 1901. Je na nm pozorovati markantn vlivy, které se musí

)latniti v tak bezzásadovém díle zákonodárném vždycky. Prim hrají

oláci, kteí dostali vnitrohaliský prplav od slezské hranice k Dnstru
kladem 63*3 mil. K, mimo adu prací úpravních.

A hned, aby parlament nemohl tento obchod zkazit, zaali stavt
'ív, než novela »vodocestná« byla v parlament vbec podána. echy
•mýšlí osnova regulaními a kanalisaními pracemi za celkový obnos
5'i mil. K, z ehož pipadá na státní pokladnu 116 mil. K. Ponvadž

: še pomry jsou nám nejblíže, vysvtlíme na nich zvláštnosti no-

ly. Na kanalisaní a regulaní práce labské od Mlníka do Jarome
rámci kanalisaního projektu se dává celkem 72-5 mil. K. Z tohoto

"nosu se má stavt také melioraní kostra. Bhem 15 let, na nž tento

r jest rozpoten, dalo by se na Labi provést mnoho prací a dojista by
dalo úvru využít racionáln aspo k provedení trati, která by do-

avn mla pro stední echy velký význam. Naproti tomu jest Vltava
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odbyta obnosem, který nestaí ani na splavnní do Štchovic, tím men

na úpravu Vltavy v trati Svatojanské proudy, jak se v novinách rozhla

šovalo Není snad pádnjšího dkazu proti celé konstrukci zákona ne

to, že se vnuje na ostatní eky a potoky obnos 71 mil. K a hlavni tol

Vltava která v trati Štchovice-Budjovice jest v žalostném stavu, pc

nvadž se na ni dosud nevnoval nikdy ani halé, že má vyjíti na prázdn

na celých dalších 15 rok.

Souasn má býti na investice železniní a telefonní vnován obnc

40 mil K. Investiní fond 40 mil. K mže snad pro okamžik zastaví

píval stížností na oba nejdležitjší dopravní podniky, ponvadž intei

esenti budou ekat, že se odpomže z tohoto fondu naléhavým potrebai

dopravním. Ale co je u nás naléhavé? Je toho tolik, že obnosy povolen

jsou v pomru k potebám pravý pakatel. Jen pestavba anebo dokonc

stavba pražské telefonní centrály, která jest snad nejhorším podnike

v rakouském telefonu, bude vyžadovat nákladu nkolika milionu a vsecl

ostatní pání a stížnosti se ukojí jen podle toho, co zbude a to bude ro

hodn málo, poítáme-li s tím, že mimo echy budou hledt z uveru 1:

vestiního urvat ostatní zem také pimenou ást. Investiní pujcl

železniní má sloužit rozmnožení vozidel. Staniní zaízení, která z

jména na severozápadní dráze jsou v žalostném stavu, pestavba tratí at

jsou však práv tak nutná, jako rozmnožení vozidel. Kdy bude tem

steskm odpomoženo? V celku lze íci, že investiním úvrem dá se

a tam nco zlepšiti, avšak pochybujeme, že pi našem hospodáství

budou poteby nejnaléhavjší, které dojdou ukojeni.

* *

Pasivum naší obchodní bilance bylo pedmtem astjších úvah

naposledy o nm bylo debatováno v klubu rakouských prmyslník

Vídni. Konstatováno bylo, že pasivum naší obchodní bilance v poslední

4 letech vzrostlo náhle takovým zpsobem, že jest skuten jednou z iv

vážnjších otázek hospodáských mocnáství.

Prof. Landesberger, který v klubu o tomto themat pednášel, k(

statoval, že saldo platební bilance dlužno hledati vzhledem k znanér

pasivu naší bilance obchodní ve zvýšených aktivních položkách ses

vajících z penžních zásilek vysthovalc, sezónních dlník zah

niních a cizineckého ruchu. Naše obchodní bilance se zhoršila v posl.

nich 9 letech od r. 1901 do r. 1910 okrouhle o pl druhé miliardy korf.

Naproti tomu se zvýšily aktivní položky platební bilance z vysteho

leckých zásilek a pínos penžních, z cizineckého ruchu, z pínos c

nictva z prací v evropské cizin celkem okrouhle o pl tetí miliar

.

Není ovšem nikterak lichotivé, že aktivita platební bilance se udrž

;

tmito druhy píjm. Prozatím nelze si utvoit úsudek o jiných polozkri

platební bilance, ponvadž poslední šetení, které oficiáln vláda podnil',

se vztahuje na léta 1901 a 1902, tedy na pomry, které nemohou být po-

kladem pro úsudky o dnešním stavu.
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Když hrab Aehrenthal tlumoil vídeskému vyslanci francouzské

republiky stanovisko Rakousko-Uherska k dohod uzavené mezi Né-

I,
meckem a Francií, vyslovil pání, aby pjky rakousko-uherské došly ve

Francii vlídnjšího pijetí než dosud. To mohlo být vykládáno se strany

francouzské všelijak. Jisto jest, že pání vyslovené representantem ra-

1
kouské zahraniní politiky bylo ve Francii pojato jako pání politické

a politicky bylo na toto pání také reagováno. Žurnalistika francouzská

odpovdla ostrým ne a zdraznila toto stanovisko známými pomry
v naší zahraniní politice a jejím postavením proti dohod franko-anglo-

' ruské.

Vídeská žurnalistika se nad tmito projevy francouzského tisku po-

zastavuje docela neprávem. Pjky vtšího slohu jsou vždycky vcí poli-

'

tickou. Souvislost mezi pomry politickými a finanními byla ode dávna

[a jest dosud a byla vlastn oznaena také Aehrenthalem, když projevil

' pání, aby rakousko-uherské pjky docházely ve Francii vlídnjšího pi-

jetí. Tím se tedy neteba rozilovat. Mimo to jest celková finanní si-

'. tuace ve Francii v tuto dobu umisování cizích rent ne práv nejpízni-

1

vjší. Banky jsou zásobeny emisemi na adu let a budou je moci jen

postupn umístit,

* * *

Naptí mezi Ruskem a Spojenými státy vzniklo nejnovji pro otázku

židovskou. Židé v Rusku podléhají zvláštním pedpism a bylo i se

strany rakouského obchodnictva nesíslnkrát žádáno, aby byl pro ra-

kouské židovské píslušníky zrušen tak zv. židovský kolek, kterým se ob-

chodní cestující židovští stigmatisují. Z téže píiny vznikla také žádost

Spojených stát, aby židovští státní píslušníci požívali v Rusku týchž

práv, jako ostatní obané. Žádosti nebylo s ruské strany vyhovno a

s americké strany vypovzeny byly dosavadní plavební a obchodní smlouvy.
' Pípad tento jest dojísta jen zevním podntem k roztržce, ve skutenosti

jest naptí mezi Ruskem a vSpojenými státy mnohem staršího data a má
hlubší koeny. Datuje se od té doby, kdy se poznalo, že Tichý oceán jest

) moem budoucnosti, ponvadž na jeho bezích žije více než polovina

obyvatel zemkoule a kdy nastal o panství nad Tichým oceánem zápas,

í který se pozdji vyhrotil ve válku rusko-japonskou. Amerika tžce nesla

rozpínavost Ruska na tichooceánských bezích a podporovala proto Ja-

5 ponsko v boji proti Rusku. Nejnovjšími pomry se však situace zmnila
v neprospch Ameriky potud, že Japonsko uzavelo s Ruskem dohodu

a následkem toho zstaly plány republiky nesplnny. S nkolika stran

upozoruje se, že by za nynjší roztržky obchodní se mohl eský prmysl
; uplatnit v Rusku. Pda pro to je skuten pipravena a možno konsta^

tovat, že eský príímysl, speciáln prmysl hospodáských stroj se snažil

v posledních letech získat ruská odbytišt i proti soutži nmecké a ame-
rické. Nepochybujeme ani dost málo, že píznivé situace náš prmysl
také pln využitkuje.
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vÉci SOCIÁLNÍ. m
Mzdové boje r. 1910. — Úrazová pojišovna pražská r. 1910. — Ceskoslovan*

ské odborové organisace. — Sjezd eskoslov. soc. demokracie o sociálním po-

jištni. — Podprná innost anglických odborových organisaci r. 1908. —
Berlinské opatrovny kojenc. — Pée o opuštné dti v Uhrách. — Kolek-

tivní smlouvy r, 1909. — Zdražení jízdného na pražských elektr. drahách. —
Hromadná otrava v Berlín.

Statistika mzdových boj roku 1910 ukazuje rok tento

jako rok stoupající konjunktury: poet stávek stoupl, poet
výluk klesl. Oproti 580 stávkám roku 1909 bylo 657 stávek, jimiž

bylo postiženo 2888 závod (roku 1909 1741) se 108.464 dlníky (108.641),

z nichž zúastnilo se stávky 55.474 (61.978), t. j. 577%. Nejvtší poet »

jak stávek tak stávkujících pipadá na Cechy, kdež byly také stávky nejy I

delšího trváni. Stávek bylo zde 251 = 38-2%, jichž se zúastnila
j

20.271 = 36-5%. Pak následují Dolní Rakousy se 160 = 24-4% stávkami 1

a 9854 T=,^ 17*8% stávkujícími. Hali je na tetím míst s 56 stávkami

a 5909 stávkujícími, kdežto Morava tentokráte až na tvrtém s 5: stávka-

mi a 4997 stávkujícími, naež následuje Slezsko se 28 stávkami a 3852

stávkujícími. Na posledním míst je Dalmácie, kdež jediné stávky zúast-

nilo se 7 dlník, kdežto roku 1909 pti stávek 299 dlník.

Co se týe odbor, jest na prvém míst opt živnost stavební se 110 r=r:

167% stávkami a 9564 = 17-2% úastníky, naež následuje textilnictví

se 76 = 11-6% stávkami a 7555 = 13-6% úastníky. Co do potu

stávkujících je však na druhém míst hornictví, kde 9504 =:= 17-1% dí
ník zúastnilo se 37 ^= 5*6% stávek. Na to následuje prmysl kame^

nicky se 7376 r== I3'3% úastníky 68 = 10-4% stávek.

Slabší bylo hnutí v odboru kovodlném, kde 69 = 10-5% stávek

zúastnilo se 4334 = 7'8% dlník, a v odboru devodlném, kde v 75 --^

11-4%' pípadech stávkovalo 4265 r= 77% dlník,

148 = 22-5% stávek byly stávky skupinové, jichž se zúastnilo

^9.966 = 36-0% stávkujících. Nejvtší poet stávek, 238 = 362%
pipadá na období bezen až kvten, pouze 84 = 12-8 na zimní msíce,

Prmrhá doba stávky obnášela 20-1 dne. Nejdelší stávky byly

v Cechách v textilnictví. kde 161 dlník stávkovalo 480 dní a 25 dlník
328 dní; pak následuje hromadná stávka 120 stavebních dlník v Do-

mažlicích po 307 dní.

Píiny stávkové jsou stejné jako v jiných letech: ve 416 pípadech

nespokojenost se mzdou, ve 114 nespokojenost s pracovní dobou, v 83 pror

puštní dlník a dvrník. Ctonýcli stávek je 508 proti 434 roku pe-

dešlého, obranných 81 proti 101 z r. 1909 a neuritých 68 proti 45.

Uskutenní požadavk dosaženo ve 102 stávkách úpln, ve 264 á-

sten; 142 stávek skonilo bez úsp>chu. Prmrné zvýšení mzdy kolísá

mezi 2 a 50%. Zkrácení pracovní doby kolísá mezi 10 minutami a 2 ho-

dinami.

Ztraceno bylo stávkami více než million pracovních dn a pes 3^/^

millionu korun mzdy.

M
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Výluk bylo mén nežli roku 1909. Ve 246 závodech bylo v 19 vý-

ikách ze 20.350 dlník vyloueno 19.292. Dvody výluk byly hlavni

jiference mzdové a stávky.
*

Zpráva p innoisti úrazové pojišovny dlnické
10 království eské za rok 1910 s velkým uspokojením kon-

atuje, že rok tento jest od roku 1893 prvním, jenž skonil pebytken*

to znaným. Již roku 1909, kdy nastala zmna v editelství, klesl

hodek se 3,610.243-64 K, jež vykazovala bilance r. 1908, na pouhých

)8.245*55 K, roku 1910 pak podailo se již docíliti pebytku 2,523.295-65 K.

ízni vého tohoto výsledku dosáhl ústav ^vlastni silou a z vlastní incia-

vy; ústav odhalil totiž samostatn píiny dosavadního nedostateného

iznávání mzdy a našel též vhodné prostedky a cesty k správnému zji-

ování zapoítatelných mzdových obnos«. Také v tomto správním roce

•ly pedepsány veliké doplatky za minulá léta od r. 1889 až do 1909

celkovém obnosu i, 121.612-27 K. Položka tato pi ádné kontrole, jak

st nyní provádna, bude se ovšem stále zmenšovat, ale pes to nebude

jím poklesem ohroženo bilanní aktivum. Z celkového stoupnutí ohna-

ly tyto kontrolou dodaten pedepsané píspvky 50-07%.

Stoupnutí pojistných píspvk nepiítá zpráva za zásluhu zákona

I

8. února 1909 . z. . 29 o nuceném vedení záznam mzdových, nebo
nto zákon ješt ani se ádn nevžil, a již snaží se jednotlivé podniky

j obcházet, nýbrž jedin ádné kontrole. Ano zpráva obává se nepízni-

Wh úink tohoto zákona. Nebezpeí plyne pro ústav z ustanovení, že

;tav mže požadovati doplatky píspvkové jen za 3 léta zpt a toliko

tom pípad, inil-li podnikatel nepravdivá udání v tom úmyslu, aby

stav zkrátil, za 10 let.

I Nepíznivý úinek na finanní hospodáství ústavní bude míti dále

.itanovení, kterým výše úrok z prodlení z nezaplacených pojistných pí-
lvk byla stanovena na 4%, kdežto díve platila všeobecná zákonitá
íra úroková 5% a ústav dociluje ze svého pohotového kapitálu úrokové
íry 4-37 7c-

Píjmy ústavu obnášely celkem 12.687.947-93 K, z ehož pipadá na
.)jistné píspvky 11,566.335-66 K. Úraz hlášeno 23.192. Na odškodném
'placeno 7,422.887-88 K, správní výlohy vyžadovaíy 883.552-81 K. cel-
)vé bilanní zatížení 11,520.440-09 K. Úhradní jistina obnáší 75,980.539-71
)run oproti 73,571 413 22 K roku minulého. ^ Ústav má po ruce
>,456.838-55 K oproti 33,524.416-41 K roku minulého, t. j. o 4,932.422-14
•run více. Jeví se tudíž schodek 37,523.701-16 K oproti 40,046.996-81 K
ku 1909.

Zpráva obsahuje též delší pojednání o opateních k zamezení úraz
19 illustracemi.

*

• Zpráva k desátému sjezdu eskoslovanské strany sociáln-demokra-
:ké podává nejen výkaz o sile politických organisaci, které sousteují
4 tisíc len, nýbrž také strunou zprávu o eských organi-
ic^ch o d b o r o v ý c.h. /Vášnivý boj, jaký proti osamostatovaeím



snahám eského dlnictva zahájila vídeská odborová komise, hnutí t

muto jen prospívá a umožuje, že se šíí i do Vídn, na niž se vbec a

nepomýšlelo. R. 1910 pestoupilo ve Vídni k eským svazm na 1500 d<

ník. Roku 1908 bylo v eských svazech organisováno 36.312 len

koncem r. 1910 již na 50.000 a v listopadu 191 1 61.905. K tomu prá

nyní pibudou ješt železniní zízenci, kteí jako poslední z velký

organisací setrvali v jednotné organisaci.

Že samostatnost eskému dlnictvu nikterak neškodí, je vidno

stavu jmní, jaké za krátkou dobu svého trvání iiahromadilo. Financ

zpráva vykazuje

r. 1908 1909 1910

pi jem 1,305-393 1,332-327 1,669.042

vydání 683.715 834.315 941.040

jmní 621.702 641.864 728.262

podpory mimostávkové 381.999 417.962 468.858

O samostatnosti odborových organisací na sjezdu již vbec neje

náno, o tomto pedmtu je veškera debata již zbytená. Národnost

debata pojednávala již o pomru celkového hnutí dlnictva eského k di

nictvu ostatních národností v Rakousku.

Jako zvláštní bod denního poádku sjezdu bylo projednání soc
álního pojišování. Resumé referátu a debaty je Tesoluce, ods

zující stálé odklady uzákonní sociálního pojišování. asu, získané

stálými odklady, nevyužila vláda k odstranní vážných nedostatk osnoA

zejména aby odstranny byly vady organisaní, jako z veliké míry b(

úelné, niepomrn drahé okresny, jichž úkoly mohou býti úspšn pro\<

dny silnými, jednotnými nemocenskými pokladnami. Získaného asu t

bylo použito ani k tomu, aby zjednán byl podklad pro vybudování ádnéi

vdovského a sirotího pojištní místo navrhovaného nedostateného o

bytného, naopak bylo toho asu použito ke zhoršení pedlohy, zejmé t

pokud se týká státního píspvku k rentám. Sjezd odsuzuje snahy po (/

louení jednotlivých vrstev výrobních ze sociálního pojištní, zvlášt d;-

nictva zemdlského a horník, stejn i snahy po vylouení jednotlivý!

zemí. Rovnž protestuje proti tomu, aby v pojištní železniních zízeri

a hornictva nabytá práva jakýmkoli zpsobem i pro budoucnost byla zh-

Pedloha anglického zákona o sociálním pojištní basiruje,

I

se pojištní proti nezamstnanosti týe, na dlnických spolcjj
podprných. Nebude nezajímavo podat nkolik dat o tomto poj^^

za rok 1908. ádnou podporu v nezamstnanosti má zajištnu i,455-'

len, kdežto 534.832 len má pouze nároky na cestovní podporu, proi-

n/utí spolkových píspvk, podporu v nouzi a pod. Výše podpory zna^é

diferuje. 201.884 len má nárok na podporu pod 6 šilink týdn, nejviíí

ást — 606.452 od 9 sh. 3 d. do 10 sh., a 296.184 více než 10 sh. a ,'t

I
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V kategorii nízkých podpor stojí na prvém míst textilnictví a kovopr-

mysl, ve vysokých podporách drcvodlný prmysl a knihtiskarství.

Doba podporování kolísá od mén než 9 týdn až do 52 týdn. 484.450

dlník požívá podpory 14—26 týdn, 341.415 40—52 týdn, 327.043 10 až

13 týdn, 184.832 9 týdn a mén, 79.418 27—39 týdn. Roku 1908 vypla-

tilo 1059 odborových organísací, sousteujících 2,357.381 len, celkem

1,254.065 liber šterlink jako podpory v nezamstnanosti, prmrn na

lena 10 sh. a 8 d.

Na drážanské výstav zdravotnické pedložily také berlínské
opat rovny kojenc zprávu za první ptiletí svojí innosti. Po

vzoru francouzském byly první opatrovny oteveny v Berlín i. kvtna

r. 1905. Úkolem jejich jest, aby se v nich kojencm do jednoho roku

dostávalo lékaského ošetení. Lékai mají psobit k tomu, aby matky

samy kojily, po pípad mají k tomu být povzbuzovány poskytováním pré-

mií za kojení, jež nesmjí pesahovati obnos 5-60 marek týdn. Kde jsou

dti umle vyživovány, diostávají zdravé mléko bu zdarma nebo za sní-

žené ceny. Do opatroven jsou pijímány dti pouze chudých rodi, pi
emž však podpora z opatroven neplatí za podporu chudinskou, nemá tudíž

žádného vlivu na veejnoprávní postavení otcovo. Matky pijatých dtí

mají jedinou povinnost, aby svého kojence pinášely jednou za 8 až 14 dn
do opatrovny k prohlídce. O každém kojenci veden je žurnál, v nmž je

zapisována jeho váha a zdravotní stav. Matka dostane vždy potebné po-

kyny a podporu.

Zaízení opatroven vžívá se velice rychle. Roku 1905 bylo v pozoro-

vání opatroven 6167, t. j. 13-5 procenta všech živ narozených Berlían.
Roku 1908 však již 14.943, t. j. 30-9 procenta; roku 1909, v roce pízni-

vjší konjunktury, poet jich poklesl na 13.494, t. j. 29-9 procenta, což re-

presentuje více nežli polovici všech dtí potebných. Poet lékaských

porad stoupl z 51.721 na 156.510. Náklad opatroven stoupl se 92.929 marek
roku 1905 na 336.819 marek roku 1909. Na penžních podporách udleno
r. 1905 24.148 marek, r. 1909 167.518 marek. Mléka rozdáno r. 1905

90.159 litr, roku 1909 231.464 litr. Správní vydání stoupla s 18.912 ma-
rek na 80.709 marek. Úmrtnost klesla s 8-4 procenta na 4 procenta, kteráž

idata však nejsou spolehlivá.

*

Uherská vláda na téže výstav upozorovala na svoji péi
o opuštné dti malou nmeckou brožurkou a objemným, 511 stránek

ítajícím pojednáním Bosnyák-Edelsheim-Gyulai : Le droit de Tenfant

abandonné et le systéme hongrois protection de Tenfance, jež návštv-
níkm zdarma podávány. V Uhrách má opuštné dít právo, aby je stát

vydržoval. Stát nesnižuje se k dítti s dobroinností, nýbrž pozvedá je

k sob právem, uvádí hned na zaátku úední publikace. »Opuštným«
jest ono nemajetné dít pod 15 lety vku, o jehož vydržování a vychování
jeho píslušníci z jakýchkoli dvod dostatené se nestarají. Tyto dti pi-
jímá 17 státních dtských asyl; nemocné dává do nemocnic, zdravé dává
do státních dtskj^ch kolonií, jichž je 374, kdež léka a opatrovnice —
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státem placená úednice — dítti vyberou pstouny. Pn pijímání kojenc

usiluje se o to, aby s kojencem byla pojata do opatrování i jeho matka.

Má-li matka svj byt, dostane kojence sama do opatrování a dostává m-
síní prémii za kojení; jinak je dána i s kojencem k pstounm. Roku 1910

podailo se takto získali matky v 57-4 procenta všech pípad. Výsledky

toho jsou tak znamenité, že kojenc zemelo pouze 16 procent.

Do 12 let navštvují dti školu, naež jest jim vybráno povolání. Tu

dohHží stát, aby pracovní síly dítte nebylo zneužíváno. Rodie mají

vždycky právo dít vzíti k sob, aniž musí hradit náklady jeho posavad-

ního vydržování.

Stát platí pstounm za kojence msín 14 K, je-li s kojencem v opa-

trování také matka, 18 K, za dti ve stáí od i do 2 let 10 K, od 2 do 7 lei

8 K, a od 7 do 15 let 10 K. Mimo to poskytuje stát dtem také odv. Cel-

kový náklad obnášel roku 1910 8,550.855 K.

Kolektivní smlouvy nabývají v Rakousku víc a více pdy
Dle zprávy statistického úadu ministerstva obchodu bylo v Rakouski
roku 1909 uzaveno 570 kolektivních smluv pro 9741 podnik, zamstná

vajících 127.016 dlník, kdežto roku 1908 pouze 483 smlouvy pro 5776 zá

,

vodu se 64.482 dlníky. Nejvtší význam mají smlouvy v živnosti stav

vební — yz pro 4327 závod a 50.286 dlník. V odboru kovodlném uza

;

veno sice yíce smluv, ale potem podnik i dlnictva zstává za odboren^

stavebním. Pracovní doba stanovena v 76 procentech pípad. Pevlád:

doba 9^/4 hodin, platná pro 41.531 dlník, naež následuje 9hodinová pn

32.399 dlník. Doba delší než 11 hodin je až na posledním míst se 225;;

dlníky. 96 procent smluv obsahuje ustanovení o mzd. 216 smluv stanov

pevnou mzdu minimální, 73 smluv mzdu kusovou a 200 mzdu smíšenou

Smlouvy platí obyejn 2 a 3 roky, pouze 6 smluv má delší platnost nežl

5 rok. Za zamstnavatele jednali a podepsali ve 82 pípadech organisací

ve 38 spoleenstva, v 8 delegáti a ve 372 sami zamstnavatelé; za dlník

ve 437 pípadiech odborové organisa^e, ve 30 pomocnické výbory, ve 33 d
vrníci dlnictva.

Po plzeské anket eských mst o drahot pospíšila si obec pra

2

ská se zdražením jízdného na elektrických drahá:
Nejen že byly sazby 10 a 2ohaléové zvýšeny, nýbrž zrušena i ranní sazb

óhaléová a ponechána pouze pro dlníky, opatené legitimacemi, a zav(

dna nová sazba noní 22 h a 30 halé. Odvodnní radninímu, že nutn

zvýšit sazby pro krytí deficitu drah, v celé Praze nikdio neví. Kdo jest

chtl vit, byl pesvden o opaku znamenitou eí dra Meissnera n

schzi v Plodinové burse, kde íseln byla prokázána nepravdivost ra(

niních výklad. Zvlášt zajímavo bylo sledovat vývody dra. Meissnet

o jednotlivých tratích, z nichž bylo nade vši pochybnost patrno úsilí ra(

nice pedložit veejnosti rozpoet drah, obsahující schodek. Ale i kdyl

dr^hy skuten vykazovaly schodek, nutno vzít v úvahu, že znanou mri
odlehují mstské ulice, odvádjíce jim velkou ást chodc, ímž po<

I
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statn snižují náklady na U(h-žováni a istní choflník. coi je teba jim

pipsat k dobru.
*

Berlínu dostalo se strašlivého vánonílio pekvapení h r o m a d-

n o 11 otravou ubožák, kteí na štdrý veer vyhledali asylu pro lidi

bez písteší. Píšera cholery zatanula na mysli polekaným Berlíanm,

když bvly hlášeny stále nové a nové pípady onemocnní a úmrtí nejen

v samotném Berlín, nýbrž i v okolí. Berlín si oddechl, když konen bylo

zjištno, že nejedná se o zhoubnou epidemii, nýbrž o Ježíška chudých, kteí

si na štdrý den chtli pilepšit, a již to byla koalka nebo zkažení

uzenái. R-

Škola.
násady zrevidovaného kulturního a školského programu eské strany pokro-

cové. — Vleklé jednáni stálé školské komise v echách a dosavadní vý-

íledky. — Osud návrhu Seitzova a Pacherova na 20 milion pro zlepšení

plat uitelstva rakouského.

Po jedenácti letech zrevidovala eská strana pokroková na III. svém

;jezdu. konaném ve dnech 6.—7. ledna, svj kulturní a školský program.

Jniversitní profesor Dr. Frant. Drtina, který již na ustavujícím sjezdu

.trany dal programu obsah i^formální stylisaci, vytknul ve schzi sekce

'dí myšlenky zrevidovaného, doplnného a uceleného programu.

Otázka národního vzdlání je stran, dle prof. Drtiny, stedem poli-

ické innosti, je jádrem vnitní politiky Havlíkovy, jež v mohoucnosti,

iiinlivosti, mravnosti a zachovalosti národa ^idí záruku jeho lepší bu-

oucnosti a politické samostatnosti. Cílem kultfšního usilování eského ná-

oda je. aby eský lovk, kdekoli žije, ml nejpíznivjší podmínky pro

vj tlesný, duševní i mravní vzrst. Pravé vzdlání, o nž teba usilo-

ati, je organickým vzrstem lidské bytosti, není pouhým hromadním
édoniostí, je obrozením celého lovka, uschopuje ho, aby plnil povin-

osti svého povolání, aby byl uvdomlým lenem obanského celku.

Rodina je základem výchovy a vzdlání národa, v ní jsou koeny a

odmínky všenárodní síly. Zušlechtní rodinného života teba proto vno-
'ati zvýšenou péi, a mládeži, rodinného života zbavené, zajistit úelnou
;ho náhradu. Tlesná výchova a zdravotní opatení, organisace školského

'kaství. styk mládeže s pírodou mají vychovávat mládež silnou, zdra-

rm k životní radosti.

Jádrem výchovy je výchova mravní, pouhý výcvik rozumu a pamti
.^staí. Základ výchovy proto teba položiti v ušlechování srdce a v sí-

'ní vle. Náboženské vyuování konfesijní do školy nenáleží, ale svtský
:itel má peovat v laické škole o náboženskou výchovu, openou o psycho-

gii náboženského citu a o djiny náboženského vývoje lidstva.
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Ve správ školské teba žádati úplné znárodnní školství tak, ab;

sloužilo výhradn vlastnímu národu a bylo spravováno jeho píslušník

a zodt>ornní školství v tom, aby administrativní dozor byl odlouen od vý

chovného a vyuovacího, a tento aby byl sven uitelstvu a kulturním i
nitelm v národ. Nejvyšší národní rada školská má býti poslední instanc

národa ve vcech výchovy a vyuování.

Uitelstvo národních škol má se vzdlávati na škole stední a odborn

vzdlání má nabývati na akademiích, zízených pi universitách nebo sa

mostatn ve vtších mstech. Program zdrazuje všeobecnou povinnos

(zrušení úlev), bezplatnost, nekonfesijnost obecné školy a vyuování, uái

lované výhradn mateštinou, reorganisování a rozšíení mšanské škol

o tvrtý roník, ádnou úpravu, zodbornní a osamostatnní pokraovacíh

školství živnostenského a zemdlského, a zajištní menšinového školstv

nákladem zemským v každé smíšené^ školní obci.

Podrobn jsou v programu vyteny mezery a nedostatky školství od

horného. Žádá se úelná reorganisace škol prmyslových, obchodních

zemdlských.

Pro školství stedná žádá se vesms soustava osmitídní a zrovnopráv

není všech typ stedních škol. Program doporuuje zizování šestitídníc

škol stedních (lyceí) pro žáky, kteí nemíní jíti na školy vysoké, a žád

úpravu tchto škol se zetelem k píštímu povolání žákovu v rzných olx

rech t. zv. nižší státní a veejné služby. Tímto typem zamezilo by se m
njší nezdravé peplnní stedních škol. Nmina, která má býti z prvníc

5 školních rok obecné školy vylouena, má se státi na stední škole p(

vinnou. Program protestuje drazn proti militarismu na stedních šk(

lách, píícímu se humanitnímu jich úkolu.

Theologická fakulta má býti od vysokých škol odlouena. Fakulta filr

sofická má se vybudovati na ústední ústav vysokoškolský pro theoreticl

vdy a má se rozdliti na pírodovdeckou a duchovdnou. Na právnií

fakult má jíti reforma v tom smru, aby se zmírnilo jednostranné studiu

historické a specialisovalo studium státovdecké a národohospodáské i

jedné, vlastní právnické studium na stran druhé. Program vytýká nutí

reformy na fakultách lékaských a na školách technických, a žádá úeli

selenní veškerého vysokého školství, tak aby se vzájemn doplova

a podporovalo. Druhá eská universita v Brn je neodkladnou potebc

stejn jako reforma a doplnní eského školství umleckého. Rovnž h
douí je zízení vysoké školy obchodní a zvrolékaské.

V otázce výchovy žen program žádá úplné zrovnoprávnní muže
ženy a provedení koedukace na vtšin škol. Pro zvláštní povolání žení

žádá zízení úelných kurs a škol ženských, zdokonalení nevyhovujíc!

dnes lyceí v tom smru, aby vzdlávala pro život rodinný a umožovi
samostatnou výživu žen. Lycea teba také doplniti kursy umožujícími ;

nám pístup na vysoké školy. Ženám má býti umožnna úast ve školí

administrativ.

Po stránce lidovýchovné, která je dnes v popedí snah kulturních,^

gram zdrazuje usoustavnní innosti pednáškové, jež musí býti pokH
kového rázu, potebu extensí stedo- i vysokoškolských, pednáškovýi
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ifso Osvtového Svazu a volných škol lidových. Veškeré lidovýchovné

ilí má býti doplnno knihovnami a ítárnami, jež mají býti finann,

isahov i organisan zajištny zákonodárstvím.

Program vytýká podrobn i úkoly výchovy umlecké a žurnalistické,

idá úelné prpravné vzdlání žurnalist na všenárodní vysoké škole

irmalistické a ádnou organisaci žurnalistiky.

Tot jsou vdí motivy obšírného, promyšleného a propracovaného kul-

riíího a školského programu eské strany pokrokové, který bude vydán

zvláštní knížce a stane se potebnou pírukou všeho pokrokového

itelstva a kulturních pracovník eských.

Stálá škobká komise zasedá již tvrt roku. Za tu dobu mohla vypra-

vati pi dobré vli zástupc všech tí kurií i politických stran, zastou-

iiých na zemském snmu, zákon paragrafovaný. Zatím není však hotova

i se zásadami budoucí úpravy uitelských plat v království. Celé jed-

ni komise nemže psobiti ve 20.000 bídou zkrušeného a z valné ásti

an zadluženého uitelstva konejšiv. Na Morav a ve Slezsku, kde

itelstvo má úpravu lepší a dokonalejší, zemské snmy konají pilné pí-

avy, aby povolily uitelstvu aspo drahotní pídavky s platností od

ledna t. r., v echách se dle všeho ani to nestane, a uitelstvo prožije

snad nejkrutjší rok své bídy, která je u nho stálým hostem. Spokojiti

niusi patrn jenom tím, že mu bude dosavadní jeho nízké služné vyplá-

110 únorem poínajíc prvního místo tvrtého dne v každém msíci.

I
Z nepochopitelných »dvod autonomních* selhala vinou mladoeských

; agrárních poslanc na íšské rad akce, vedená zástupci stran nmeckých
isociáln-demokratických za tím úelem, aby byl ze státních prostedk
; nským fondm království a zemí na íšské rad zastoupených poskytnut

I rok 191 2 celkový obnos 20 milion K na zlepšení píjm uitelstva ve-

iiných škol obecných a mšanských, a aby rozdlení to bylo provedeno

! jnomrn všem uitelským osobám v rakouských zemích, ustanoveným
ifinitivn nebo zatímn. V tomto smyslu byly v rozpotovém výboru
iské rady formulovány dodatkové návrhy poslanc Seitze a Pachera

1 dalšímu psobení zákon, týkajících se zvýšení dan z líhu a podporo-

\ní hospodáských lihovar a vinopalen. Návrhy byly pohbeny, nebo
islanec Kramá a ostatní autonomisté byli proti tomu, aby se urovalo
;ním, k jakému úelu mají zmínného obnosu užít, a tak pijata ve sn-
nvním plenu dne 16. prosince resoluce, vybízející vládu, »aby provedla

;ci, smující k ozdravní zemských financí, se vším úsilím, aby zvlášt
II0 umožnno zemím, zlepšiti uitelské platy.« Z »dvod autonomních*
ípraven byl každý rakouský uitel v roce 1912 o 240 K.

Stálá školská komise schválila ve schzích listopadových v pední
il zásady úpravy hmotných pomr industriálních uitelek, jejichž stav

J v echách pímo k zoufání, a uitelv a uitelek cizích eí. Posledním
i.jí býti zvýšeny odmny v prvním desítiletí na 80, ve druhém na 90 a

I 20 letech na 100 K. Pro uitelky industriální byla pijata zásada, aby
jich roní plat, jsou-li ustanoveny definitivn, stanoven byl na 1200 K^
^uují-li aspo 8 hodin týdn na mšanské škole, pro ostatní na 1000 K.
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Za každou vyuovací hodinu pespoetnou stanoven honorá na 50 K
nich na školách obecných a na 60 K na mšlankách. Svobodné nebo 01

vlé industriální uitelky veejných škol s menšim potem vyuova
hodin mají býti po nepetržitém a uspokojivém loletém psobení jnu

vány definitivn s roním platem 600 K na obecných a 720 na obecr

a mšanských školách. Uitelky, které nemohou nabýti definitivy, r

dostávati 50 nebo 60 K ron za týdenní vyuovací hodinu. estné stí

véno na 20—30 halé za i kilometr. Pijat návrh na 6 tyletých lo]

centních zvýšení základního služného industriálních uitelek. Usnes

zásadn, že definitivní industriálky mají míti nárok na aktivní pída

a schválena ustanovení o pensi a podporách ve stáí. V celku koii

schválila zásady návrhu zemsk. výboru z roku 1908. Zlepšovací náv

na úpravu dle nynjších drahotních pomr byly zamítnuty. Budo

pijaty odhlasované návrhy plenem snmovním, stav industriáh

uitelek v echách se píliš nezlepší.

Z dalších usnesení školské komise zaznamenati teba stanovení

kladního platu a to pro uitelské osoby se zkouškou dosplosti na iioo

po zkoušce zpsobilosti 1600 K, pro uitelstvo mšanských škol 2200

Ustanovením tímto zvýšen základní plat z navrhovaných 1000, i

a 2000 K tak, že základní plat uitele po zkoušce zpsobilosti vyrovná

zákl. platu XI. a uitele mš. školy X. tídy služného státních úední

Znanou výhodou proti dosavadním platným 6 kvinkvenálkám budou

vedené trienálky, jichž má býti dle návrhu zemsk. výboru 9. i>knlská

mise se usnesla, aby byly všechny stejn velké pro uitelstvo obecn

a všechny stejn velké pro uitelstvo mšanských škol. Výše jejích do

nebyla stanovena. Pijata byla dále resoluce, vybízející zemský výbor.

vzal v úvahu zvýšení položky, urené ve školním rozpotu na podp

uitel, nalézajících se následkem etné rodiny v nezavinné tísni.

uitele, kteí se nestali po 25 letech od zkoušky zpsobilosti správci š

ídícími uiteli nebo editeli, ustanovila komise vtšinou hlas osobni,

'

pense vpoítatelný pídavek 200 K na obecných a 300 K na mšansk 1

školách. Teba vytknouti, že pídavek tento je nepatrný (— obec karlír:;

dává ze svých píjm takovým uitelm po 600 K ron, Praha po k

až 500 K — ) a že uitelm nevýhody v postupu niím nezavinné i

z poloviny nenahradí. Podivné je také ustanovení, které má býti vložK

do ustanovení zákona, psobily-li totiž píslušné osoby »dle povinnt

prokázané v posledních letech«. Podobná omezení byla již ze zákír

z roku 1903 vypuštna.

[•"unkní pídavky správc škol jedno- až tytídních mají býti k

usnesení komise zvýšeny, do jaké výše. opt neustanoveno. Funkní i-

davky na jedno- až trojtídkách mají býti stejné. Úprava funkních i-

davk na školách i>ti- -a vícetídních bude upravena pozdji. Zv^íii

má býti také funkní pídavek editel mš. škol spravujících více zi

7 tíd a ídícím uitelm, kteí mají ve správ expositury, piznánr^a

týdenní cesty píslušná náhrada.

Návrh zemsk. výlx)ru stanovil, aby obce byly pidržovány k uhro-

vání nákladu na aktivní pídavky uitelské. Školská komise se pro to

nemístné zaízení zcela rozumn nevyslovila. Ustanovením, aby akní
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pídavky byly piznány všemu uitelstvu, uinno bylo zadost spravedl-

ivosti. Dodnes jsou piznány aktivní pídavky malému zlomku uitelstva

jív obcích od 8000 obyvatel, V otázce výmry aktivních pídavk není

Iv uitelstvu v Cechách žádoucí shody, Pijalo-Ii uitelstvo za základ dietní

I tídy státních úedník, mlo by i dsledn pijmouti rznost aktivních

pídavk dle velikosti místních obcí. Uitelstvo pražské žádalo však pí-

I,lávky dle normy vídeské, uitelstvo venkovské pro všechny obce stejné.

I

Vyhovlo-li by se uitelstvu venkovskému, byla obava, že budou pi-

'jaty pro všechny obce aktivní pídavky minimální. Pražské a okolní

tuitelstvo hlásalo,* že nebude míti nic proti tomu, piznají-li se i ven-

Ikovským uitelm pídavky maximální, zástupci všech zemských orga-

Liisaoí se na konec shodli v tom smyslu, aby pražské a okolni obce byly

|';x)Staveny v aktivních pídavcích na roven. Vídni, pro ostatní obce do

li 00 tisíc obyv, aby byl stanoven 90, pro místa do 50 tisíc So a pro všechny

)Statní obce do 30 tisíc obyv. 7oprocentní aktivní pídavek. Školská ko-

nise konen rozhodla, aby byl aktivní pídavek vymován dle slu-

licbního stáí a dle služebního místa. Zetel má býti vzat na místa, jichž

klrahota je všeobecn známá.

Zamítnut byl návrh, aby správci škol, ídící uitelé a editelé, kteí

nají zákonem stanovený funkní pídavek a píbytené, dostávali celý

iktixní pídavek. Pijato zásadní usnesení, aby byl aktivní pídavek po-

,:ítán ásten do pense a aby obce školní smly na dále poskytovati ui-

telstvu drahotní pídavky nebo píbytené. Komise piznala konen
-iprávcm škol právo na byty dvoupokojové jako dosud místo byt troj-

ookojových, jak bylo žádáno.

Dležitou otázku služební doby školská komise rozešila v tom

fimyslu, že »po dokoneném 35. roce služebním se zapotením služební

loby po zkoušce zpsobilosti uitelské má každá uitelská osoba p o d o-

conaném 60. roce svého vku nárok na odpoinek. Dnes musí uitelé

(iloužit až 43—44 let, budoucn omezí se služební doba nejvýše na 40 let.

|i3o pense má se ítati dle usnesení školské komise: i. základní služné,

jií. starobní pídavek, 3. osobní pídavek, 4. funkní pídavek a 5, ást
liktivního pídavku. V prvním roce má uitelstvo platit 20 procent (dosud

.ío) a v dalších 4 procenta (dosud 3) do pensijního fondu. Komise se

i)rohlásila za nekompetentní (?) ešit otázku celibátu uitelek, ale uložila

i:emskému výboru, aby konal pípravná šetení k ešení této otázky. Pijata
'isada, aby definitivním a zatímním uitelkám, které opustí po provdání

ic službu, bylo piznáno odbytné, a to: i. pi nepetržité služební dob
lejmén sleté nebo pi zatímním ustanovení delším v obnose zaplacených

)ídavkí\ pensijních, 2. pi nejmén 5leté nepetržité definitivní služb
i také po zkoušce zpsobilosti v obnosu posledních zapoítatelných roních
)íjm a 3. pi stejné loleté nepetržité definitivní služb ve dvojnásobném
ibnosu posledních zapoítatelných píjm. Do služební doby má býti

lile usnesení zapoítán rok jejich služby 'vojenské. V poslední schzi
lne 6. ledna nmetí lenové komise s velkostatkáskými prosadili maso-
)nstní návrh, dle nhož zem má zabezpeit zvýšené pensijní pídavky
iitelm, rodilým z ech, kteí psobí na soukromých nmeckých školách

í7držovaných státem v Soluni a v Caihrad, ( !)

NAŠE DOBA. R. XIX., . 4., 1912. 20. ledna. 20
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Na jednání školské komise visí netrpliv pozornost neuspokojených

dvaceti tisíc uitelv a uitelek. Nech není zklamáno uitelstvo

v echách v dve, že se s ním na povolaném míst smýšlí upímn
a poctiv

!

LITERATURA.
Krásná:

Josef Jahoda: Improvisace. V Praze 1911. (Nakladatelské družstvo >Máje«.
— Stella: Život vítzící. (Verše.) Mor. Ostrava 1911. (Nákladem vydavatel

družstva Moravsko-slezské revue.) — Frant. Rybá: Ze zahrad uzamknu
tých. Kniha verš. Praha 1911. (Nákladem Em. Stivina v Praze II.) — St
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Dyk, nakladatel J. Otto.) — Petr Fingal: Barevné jiskry. Praha 1911. (Nai
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Autorisovaný peklad F. Mézla. (Slavní autoi literatur svtových, Spisy A. Kupí
rina III, Nakladatel Jos. R. Vilímek.)

V knižní záplav našich dn obas pece vyskytne se kniha, kteroi

vyznauje aspo zejmá snaha nésti pee individuálnosti a jíž rýsuje s

jistý básnický profil. Josef Jahoda, pi jehož knize lyriky oznaen

Impirovisáce sotva lze bráti doslovn, pedstavuje se jako pemítav

myslitel s jistou dávkou skepse a pessimismu, k nmuž vedou reflex

o osudu lovka, životních otázkách víry, životního úsilí a pokroku. Pln

vážnosti jsou jeho verše, v jichž nedosti pružném rhytmu i stavb stro

fícké není nic improvisovaného. Vážnost ta nevyznívá v elegii, ani se ne

povznáší k zlobnému hnvu, nýbrž zamýšlený efekt zádumívosti nejedno

vyvrcholí jen v pointu negace, ve strunou formulaci výslední myšlenk}

Zejména tam, kde dojem a kresbu pírody básník promítá v lovka, nej

více v prvním oddílu knihy. Zadívá se na olši, jejíž tmavé koeny ne

ustále obnažuje proud vody, když koruna její v záplav slunce touží p

radosti a štstí, a stane se mu symbolem lidských sn a nadjí do bi

doucna, jež hlodají na koenech lidského života; staré vrby pi pokc

sených lukách vnuknou mu myšlenku, že tak jako lovk nedovedou zvyl

nouti resignaci, která by povznášela nad nutnost zániku a bolestí; zdar

livý klid a mír tichého koutu pi behu nezvrátí mu pesvdení, že na

pírodou tak jako nad námi tkví vné záští, k nmuž apathicky pihlí:

velký neznámý cynik z nekonené dálky; obraz nové krajiny, v níž »délkc

pímek, kolmicemi myšlenkový obzor stlaen*, pipomene mu, že podoba

se jim duše jednotvárné, nemající mladosti a velosti, a v pírod utišují

bolesti »lovk na všechno s kamenem íhá«, celý život zdá se mu ukr;

v trpké vni bahna; v chladnýck kolejnicích vidí ruce napažené do dálk

kam prchly lidské nadje; tvrdí sice, že celý svt se toí kol hrdé rul

lidské, avšak ve snu vidí ji treti na mrazivé ton jako smutnou tref

vdy, zápasu s pírodou a chladným tajemstvím; by lovk kídla nejv;

rozpnout chtl, >zakopne o lebku s ernavým dlkem vlastního já<:, a n:
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(jpclnicí se zadumá: »co zbyde z nás?... myšlenka zeme, silou mohut-

jijšícli duší zdeptaná - a pravnuk píštích vk spíše na tu šedou urnu

hne - než v haldy škvár, které po nás zbydou v píští neznáma . . .«

xepsi: básníkova pechází v mírnou ironii tam, kde dotýká se marnosti

aktické víry v boha (»Kostcl v dálce«, »Hora«, »Modlitba«, »Víra«,

Jbrázek«), i v úinný sarkasmus, jako v básni, v níž soudruhu do senii-

jie, který je zdráv a tloustne, prorokuje, že se jisté stane vzorem »na-

ho kléru s hladkou lící, - rtem našpuleným, tváí - nádechem ráje sví-

jící«. pestane však býti lovkem; uznává silu jen jediné modlitby,

Ddlitby vykonané práce, lásky k pravd, dobru a kráse. Ze všeho toho

I

býváme pedstavy o tom, co jest záležitostí básníkova nitra. Avšak vý-

ižek ten si odnášíme spíše rozumov než básnickým úinem. Ve verších

-hodových není naprosté podmanivosti
;

jeho pemýšlivost nemá ješt

llecké vynalézavosti, která by myšlenku pipiala k výstižnému, neza-

jmenutelnému obrazu, opravdovost pesvdení a názoru není dost pro-

;áta subjektivním hejným teplem ani nadzdvihována temperamentním,

ipathetickým vzrušením, které strhuje a pikazuje. Jeho lyrika má do

jbe více akademinosti než inspirace a zanícení.

Procítnost více se sdílí ve verších Život vítzící, jež Stella
jipsala památce Hany Kvapilové. Silná i nžná touha ženství z nich

uví; touha po krásném splynutí s mužem a velkých životních dojmech,

lilmi ideáln pedstavuje si básníka pomr k muži, jehož duše budí v ní

íení nových krás; vn se chce modlit ped »tabernakulem duše« jeho

;v' nj se »vroucn noit, jak rosy krpj do kvtu«. Ale také s žíznivou

"Išní po nm volá chtj íc mkkým, vlnivým pohybem lichotného hada

filnoiit k jeho tlu, ssáti jeho mladou vni i uštknout jedem svého srdce,

za nostalgických nocí zimních se její tlo svíjí v kei. Uvdomuje si

nk také, jak daleko má její vášnivá a istá touha k splnní, jak místo

lisy duše nastupuje krása tla, jak muž, o nmž díví bytost snívá, není

;;ný jako slunce, smavý den, jako svží rosa a modré moe, nad nímž
]ijí oblaka, nýbrž temný, panovaný a chladn chtivý rozkoše: »Je ta-

jnstvím, jež nejvíc srdce ženy muí, - nepítel, jehož znát se nikdy ne-

nií. - Když stane ped ním, vysílena bojem už - a šeptne: Kdo jsi?

i'pohne se, dí jen: Muž!«; a v duši, jež byla plna blostných kvt,
jjde jen ironie pro pohádky a bezcitný smích pro sny. Avšak pece se

hníka životu — poddá; když istá duše marn kleela na prahu zavené
5. té sín umní, kam vášnivé vení života nepronikalo, doufajíc sladkou
idjí, že jí »tajemná milost udlí posvcení na elo«, tu modlitba zvrhla
i v zoufalství, vrhla ji stemhlav do víru života, i chce chápati smysl
jio radosti i bol a jeho nádheru: »duše se vzdala kráse a síle nového
íiní«. Cítíš z tch nemnohých verš delikátního výrazu záchvv jemné
(56 ženy, slyšíš tlumený výkik bolestné vášn i upímnost odhodlání.

Smíšený jest dojem z lyrických verš Frant. Rybáe, jimž dal,

; po vzoru exotického novoromantika Stefana George, název Ze z a-

1 ad uzamknutých. Shrnuta jest v n že plných dvanácti let, ale
imo snahu o vybroušený, zdobný verš barevného tpytu sotva zanechají
t alou stopu básnického projevu. Není ani toho, aby kniha bylo dosvd-
<nm slov, jež básník praví v sloce závrení: »Jen tolik zbylo, bych své-
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domím mohl tásti, - s idejí neplodnou v hrob tlo schýlím. - Zhrdá

ducha, hnv svj zanechám vlasti, - jež hrob mj zátžka krásným mr

morem bílým.« Jaké svdomí? Jaká ideje? Jaký hnv a pohrdání? M
sím se spokojit s nkolika oslnivými motivy erotickými, z nichž nktei

jako Útchou nebo Pozdrav, povznášejí se úsiln k stravuji

žhavosti, a jiné, jako Koupající se dívce, k feerické nádhee s

tého výrazu. Jsou však také sloky, k nimž musíme se vraceti znova, ab

chom se dopátrali jejich smyslu, jako v básních Sursum, Výsmch
ozvn. A vždy máme dojem, že básníkovi jde více o vybraný dekora

výraz než o hloubku a opravdovost myšlenky. Jeho verše jsou skelné

lesku a kehkého lomu.

Povídky Na skipci, s nimiž nov pichází St. Kovanda, im

nespornou pednost svží koncepce a promyšleného zpracování. A vypr

vuje o svdné krasavici, která pvaby smyslného mládí zvítzí nad peda

tickou starostlivosti (»Na skipci* ), a záletníkovi, který u energické že:

prohraje svou milostnou pi (»Otulek«), o klamaném, lakomém neduživ

nad jehož záletností se mstí mladá žena (— ne bez malé dávky theatr;

nosti — ) v náruí milence (»Pomsta«), o milenci misogynu a zachvác

ném literárním slavomamem (»Na cest za milou«, »Šastná myšlenka*

i o ztraceném život mladého muže vyboivšího z pravidelných koli

(»Píse vod«, »Ostny«), všude jest patrno jaré zaujetí, s kterým se spis,

vatel chápe motivu a jej sdílí. Nejednou se zdá, jakoby ml v úmys,

upoutati pedevším pekvapujícím obratem a nepedvídaným dsledkeij

ale nedje se tak na úkor životní pravdpodobnosti, práv pro promyš'j

nost motivu, jež vyniká zejména v Písni vod, kde symbol úinn j(j

spiat s lidským osudem, a v elementárnosti kontrastu povah kellerovský|.

Na cest za milou. V jedné však z povídek zmínná náhlost obraJ

spisovatele pece svedla k psychologické i reelní mezerovitosti, v O s

n e c h. V ní vbec autor vybouje z role, pecházeje, ne nutn, na ther

vlastn jiné; v osudu jeho herce zstává cosi nedopovdno, pes autoi

doslov; pozoruhodn však uvažuje v této nejobsáhlejší ze svých povídi

o morálce manželství a pesvdiv vytýká úzkoprsé filistrovství spoi

dané mšácké obmezeností, které se uzavírá ped nejlidštjšími city.
|

Za to v Barevných jiskrách, povídkách a humoreska!

Petra Fingala, najdeme tuze málo jiskrného a svérázného. Italsí

nokturno »Puklý zvon« jde nezdaené šlépjemi heyseovskými, »Dlež:

záhady« selhávají jakožto doklad pro psychologii dtskou, práv tak jaj

»Kamarádky« nepodávají pranic nového z psychologie dorstající*

dcerek mstských, »Jizva«, »V romantickém zákoutí«, »Paízek« a >£*

plikát« jsou povídání, hodící se do nevalného kalendáe nebo do postoji

knížky, »Peníze« jsou jednou z etných historek o venkovském dvt,
které se ve velkém mst ve služb zaprodalo, »Z všedního života* jo sen-

mentální vypravování o nešastné lásce se starostí o osud dvátka, ktti

»nemá prý rádo vojáky, leda šat jejich se mu líbí . . . Bude-li se mu líi

také až doroste a p>ozná, ím byl jeho otec?« Zmínky zasluhuje leda fr

vídka ze života koovného loutkáe »arovný svt«, vyliujíc dychtivc],

s jakou dtská mysl doufá a ví ve skryté zázraky primitivního umt,

jež se jí mají odhaliti; ale je v ní více povšechných detail než bystrii
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výmluvných postehu. Pi tom není v knize stránky, která by i stili-

icky se povznášela výše. Pouhé povídání.

V tech ze svých pros, obsažených v knize Nocleh a jiné po-

'ídky, erpá Kuprin ze zkušeností vojenského života. Nevznikly

ko u Liliencroma ze zaujatosti o povolání; Kuprin v nm poznal píliš

noho stínu, sociálních protiv a nesrovnalostí, aby bylo stailo k vyplnní

vota; to jej od nho odpuzovalo a netají se tím ani v této knize. Ne
i'ímou obžalobou, ale výmluvným vystižením bezúelné, únavné nudy a

!'/chovné dressury, která svádí k brutálnostem (Nocleh, Kadeti
rArinádní poruík, a tato povídka jest rozmarnjší). Kadeti
aji význam pímo dokumentární tím, jak ukazují na pedagogickou zvrá-

nost, která vlivn zasahuje v mladé duše, podlamujíc útlé koeny jejího

[Iravého vzrstu. Nebží Kuprinovi o tendenci, dává mluviti faktm, jak

" mu vybavují z vlastní zkušenosti v celém vzniku, rozsahu, dsledku a

; zpítomnní pocit nesmazateln utkvlých. S pekvapující jistotou

ivá nám prožívati život mladého Bulanina, Míšenky, od vstupu do vo-

nského gymnasia až ke chvíli, kdy mu bylo oznámeno, že dle usnesení

'•dagogického komitétu odsuzuje se pro kormutliv hrubé porušení disci-

'iny k tlesnému trestu ve výme desíti ran pruty. Nikdy již se v jeho

fiši nezacelila tato krvavá, potupná rána, a co pedcházelo, než k ní došlo,

sms psobilo bolest; je žalno vidti jeho plachou, citlivou bytost

;-rženu mezi otrlé, sveepé druhy o poznání starší, ped nimiž se svým
'•locitem se musí skrývati, jejichž brutálnost znenáhla sete pel jeho ne-

':ažené mysli, jak mezi úžasnou rafinovaností hoch, odkázaných na stny
'idetky a neschopné uitele, jeho ostýchavost od prvního kroku neví kudy
\m, jak se nedovede vyznati ve vlastních citech, potácí se mezi strachem

;
hrdostí, naivností a strachem, až pobledne, zhrubne a stane se zlým.

mlecky nejvýše stojí však povídka Moská nemoc, v níž pípad
lásilnní ženy, vylíený s naturalistickou tíhou a podrobností, podává
:ralleln analysu duševního stavu hrdé obti. —ej—

Pouná,

G. Masarykovi k šedesátým narozeninám. — J. Kalivoda: Volné lidové
školství v cizin a u nás.

T. G. Masarykovi k šedesátým narozeninám. Vydali
rosman a Svoboda v Praze. Redigovali E. Beneš, Frant. Drtina, Frant.
rejí a Jan Herben. Kresby a úprava od Adolfa Kašpara. Pispvatelé:
S. Machar, E. Denis, A. L. Pogodin, Ivan Franko, Ivan Bryk, Božidar
arkovi, Josip Smodlaka, Vladimír Jelovšek, V. Iljadica Grbeši, Ant,
ermota, Dragotin Lonar, Ivan Žmavc, Frant. Krejí, In. Arnošt Bláha,
ustav Tichý, Em. Rádi, F. V. Krejí, W. Schmidt, F. Žilka, B. Odstril,
^etislav Foustka, Josef Pešek, Jindich Vanura, K. Velemínský, Adolf
írný, Jan Krejí, Jindich Vodák, Jos. Laichter, J. Polívka, J. Hanuš,
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Karel Stech, Edvard Beneš, V. Šrobár, Fr. Drtina, B. Hlavá, Františ

Veselý, Karel Ddic, Fr. Modráek, Alois Šašek, Zdenka Wiedermannoi

Motyková, Dr. Vohryzek, J. Všeteka, Antal Stašek, L. Niederle, Fe

Císa, Jan Zachoval, Arnošt Kraus, K. Kálal, Jan Koloušek, Otokar ;

scher, R. Wisteinová, Edv. Lederer, O. Wagner, L. Brtnický, Pavla Bi

ková, Olga Stránská, Josef Krkoška, Zdenk Franta.

Kdyby se mne nkdo ptal na knihu, ze které by se mohl pouiti n

lépe o kulturním život eském pítomné doby, doporuil bych mu ti

knihu s dobrým svdomím a bez obavy, že by obraz, jejž podává, byl p
kusý nebo píliš jednostranný. Jist se nedá sebe kratší perioda v živ

národa vystihnouti jednou knihou (nevystihne se ani mnoha knihami, i

vystihne se knihami vbec), ani jedním smrem — v tomto pípj

realismem. Ale smr ten tak prostupuje naším souasným životem a

novým a pronikavým svtlem osvtluje naši minulost, že kniha, ve kt

snahy a práce zakladatele toho smru jsou líeny jeho páteli, stoupe

a žáky, jedná o všech skoro složkách našeho kulturního života. Jmer

a vcný rejstík (škoda, že není vzadu pipojen) nejlépe by ukázal bo

tost materiálu, který realismus za posledních ticet let ideov zpracován

j

a množství fakt, kterých se pímo nebo nepímo dotýkal. V seznamu
ij

spvatel najdeme adu jmen vynikajících v našem národním prost

a nejedno jméno, které dobe obstojí ve vdecké a literární produj

mezinárodní. , j

Nkteí z pispvatel výslovn íkají, že Masaryk uril smr její

myšlení, ba i života, a ml na n pronikavý vliv. Ale stejn je to pozf

i u vtšiny druhých: z jejich lánk vyteš vdné doznání toho, co I*

sairyk pro n znamenal a znamená. Je zajímavo pozorovat, co je n;

nimi zastoupeno nejrznjších zamstnání, smr a proud. Je zajím (

isti, v em souhlasí a v em nesouhlasí, co pijímají a proti emu (

staví, jak rzn leckdy jeden a týž Masarykv názor posuzují, ale (

vidt, že tento realistický kriticismus, obracející se i proti svému zal

:

dateli, nikterak nevadí upímnému obdivu a opravdové úct.

Stejn zajímavo by bylo shledat si jména tch, kteí nejsou mezi i

spvateli, ale na které Masaryk více mén siln psobil. Nkteí nej i

tu zastoupeni jist jen z dvod vnjších (rád bych byl na píklad t

píspvek od prof. Václava Novotného, Gustava Jaroše, ed. Ulehly, Id

Kunta a j., kteí všichni by mohli o Masarykovi nco podstatného í)
jiní ekli své slovo jinde (prof. ada a Kádner v »eské Mysli«, S;lí

v »Novin«, Herben v »modré« knížce, jiní jinde v beznu r. 1910). 1<

myslím pedevším ty, kteí s Masarykem nebo za ním delší, kratší as li

pak se od nho odklonili a šlí, jdou mnohdy pímo proti nmu. Jak b;s<

tu rozmnožila ada jmen, na nž vykonával vliv, asto proti jejich ^H

co by tu bylo vdc, literát, politik! Co by se tu našlo v eském náiii

lidí, kteí vdomky nevdomky zlato jeho myšlenek rozmovali a roz
ují v koruny, desetihalée a halée, kteí, aby se mu aspo trochu y-

rovnali, se staví na chdy, zhotovené ze díví z j e h o lesa, kteí íij'

»ne« jen proto, že on íká »ano«, a obrácen!
U nás v nové dob není píkladu, že by nkdo tak hluboko a tak e

strann zasáhl v národní vývoj, že by tak »zrevolucionoval hlavu i sr>ti
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I
svýrli vrstevník, jako on to uinil. Pítonuiá kniha dobe v sob obráží

f ten rušný proud nový-.h myšlenek, který rozvlnil hladinu našeho eského

I

vnitrozemského jezera a spojil je se svtovým moem tak širokým tokem,

jako nebylo u nás ped tím. A nejen u nás: jen si petme, jak Slovinci,

Charváti, Srbové, Malorusové, Slováci, vesms píslušníci menších slo-

vanských národ, soudí o Masarykovi a jeho vlivu v národ vlastním.

r V nkterých píspvcích jasn se také obráží ta druhá, a já radji eknu

(i první, ponvadž nejcennjší stránka innosti Masarykovy — jeho úsilí

f o obrození náboženské a mravní, které vyváženo je z nejvnitrnjší hloubi

eské duše: zde jsme nejen od svta pijímali, nýbrž také svtu dávali.

' Všimnme si, jak z cizích pispvatel práv píslušníci velkých národ
kladou draz na mravní stránku innosti Masarykovy (Francouz Denis

Rus Pogodin) a na stránku náboženskou (Nmec Schmidt), a v tom

vidí všichni ti hlavní význam Masarykv. Z leckterého píspvku zní^

i,
Masarykem byv probuzen, tento základní kdysi tón eské duše jako ohlas

i té velkolepé symfonie, kterou slyšel od nás svt ve století XV., tón, který

1. se snaží Masaryk v národ našem v moderní form zase rozezvueti. Ro-

zezvuí se? —
Nevím, co jiného bych ml napsati na tomto míst o této knize, než

toto všeobecné upozornní. Zani kterýmkoli píspvkem a jsi v pokušení

; zmíniti se o všech. Tolik vroucího, jarého, bystrého, nábadného, tolik

opravdového, milého, upímného a mnohdy myšlenkov i citov hlubo-

kého je ve vtšin jich (leckde by sis ovšem také irád zapolemisoval). Tak

význan zachycují rzné stránky Masarykovy bytosti a innosti, tak

jednotným duchem jsou prodchnuty pi vší rznosti názor a pesvd-
ení. Na každém z nich je tak zejmá snaha, aby pispvatel podal nej-

í lepší, co v duši chová.

k Opakuji: Je to dležitá a významná kniha, psaná nejen o Masarykovi

a pro Masaryka k jeho šedesátým narozeninám, nýbrž i psaná o všem, co

je nám drahé a vzácné v našem lidském a eském život, psaná pro

všechny, kdož nemají a nechtjí mít zavených oí pro práci, kterou realis-

mus a jeho zakladatel pro národ vykonali, psaná pro budoucnost, která

práci tu teprve náležit ocení a docení. A je to krásná a radostná kniha,

nebo vlévá do srdce radost ze života a víru v život : Stojí za to žíti v ná-

rod, který má syny takového ducha a povahy, s takovou prací za sebou,

s takovou energií v sob a s takovými ideály ped sebou, jako je Masaryk,

stojí za to žíti mezi lidmi, kteí mají odvahu a sílu uvádti zárove s ním
ideály tyto v život. Z. F.

J. Kalivoda, Volné lidové školství v cizin a u nás. Ná-
kladem Pem. Plaka v Praze, bez roku.

Z pramen domácích i cizích snesl tu Kalivoda rukou pilnou a svdo-
mitou vše hlavní, co víme o vyšším lidovém vzdlání v Anglii, Dánsku,

Francii, Nmecku, Rakousku i jednotlivých národ slovanských, k emuž
pak pipojil krátký obraz analogických snah eských, tedy jmenovit
zprávy o dlnické akademii, ústední škole dlnické, universitní extensi,

osvtovém svazu, volných školách lidových a — eské škole politické.

Vlastní své crcdo lidovýchovné uložil autor k závru knížky, a to je pi-
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rozené nejcennjší její partie. Autor právem je nespokojen s pílišnoi

nadvládou politiky u nás a nedostatenými snahami o kulturní povznesen

lidu, kde stále a stále pokulháváme za cizinou, v mnohých vcech jí dostic

vbec ani nenapodobujíce (nemáme na píklad dosud skutených vysokých

škol venkovských ani pravé školy dlnické, o jiných ani nemluv). Do
cela dobe odvoduje, že jiným smrem musí se nésti lidové školstv

v mstech, jiným na venkov, po stránce methodické i formální varují

ped zneužíváním cit k úelm poznávacím (v té vci bych nebyl roz-

hodn tak rigorosní) a je pro hojné užívání debaty jako výborné zbraní

proti neinné pasivit, jakož i pro instituci lidových besed jakožto stedisl-

umlecké výchovy a ušlechtilé zábavy. Vbec rozvoj lidového školstv

eského musí se díti znenáhla, postupn a nenásiln, se stálým zetelen

k stáí i povolání posluchastva : od volné školy okrskové a dlnické pi

stupních musíme dospti až k vysoké škole lidové a studiu na universita

jakožto vrcholu vzdlání. — Spisek, pkn vypravený, zasluhuje hojnéhi

rozšíení a pilné etby. Kd.

PO 2IVOTÉ NÁBOŽENSKÉM A CÍRKEVNÍM
Motu proprio z 6. íjna 1911. - Katolický spisovatel o ptileti církve p

rozluce ve Francii. — Uruguay.

Vysoce instruktivní jest historie posledního papežova Motu pro
prio (»Quantavis diligentia«) z e 6. í j n a 1911, instruktivní svým ob

sáhem a dosahem, instruktivní též svým osudem.

Motu proprio se vztahuje na platnost nebo neplatnost svtských zá

ko a soud naproti knžím všech hodností
;
popírá kompetenci soud

vyluuje platnost obanských zákon, když knží njakým inem vstupuj

do jejich dosaJiui.

Aby bylo jasno, o jde, citujeme ást papežových vývod. Moti

proprio se zaíná výrazem politování, že církevní výnosy podléhají asti

nedorozumní. Tak na píklad bulla »Apostolicae sedis« z 12. íjna 1869

Stále se vyskytují pípady, že knží, ano i sami biskupové a kardinálova

bývají citováni ped svtské soudy, ímž se porušuje svrchovanost a im-

munita církve. Toho církev nedovoluje. Proto »když soukromý lovk, at

laik, a ádový nebo jiný knz, a muž nebo žena, pivede církevní osobi

ped svtský soud v záležitosti trestní nebo civilní bez dovolení církevnícl

instancí, a nutí ji, aby se dbstavila, propadá tím exkommunikaci latae sen

tentiae, jejíž zrušení jest vyhrazeno zvláštní cestou samému papeži íni

skému.«

To je docela jasná a uritá e: církev jest immunní, nedotknutehn'

útvar, jest svrchovaný, svéprávný, autonomní stát ve stát, vlastn na(

státem a pes hranice všech stát. Obané tohoto státu-církve nejsou ve

vlastním smyslu obany politického státu, ve kterém náhodou žijí, jsoi

á
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ouze a výlun obany církve. Ve státech politických mají tudíž požívati

ispektu a práv, jaká pííslušcjí cizím poddaným. Proviní-li se snad, ne-

Hslusí svtským soudm politického státu, aby je obesílaly a soudily. Jen

jlastní jejich vrchnost, totiž správa církve, je mže právem soudit, a lai-

ky soud jen v tom pípad, když si protistrana vyžádá pivolení církev-

Ich instancí. Nedá-li církev takového pivoleni, prohlásí-li na píklad, že

» vinnika potrestá sama, musí se s tím soud a politický stát spokojiti.

Se stanoviska církevního jest toto vše velice jednoduché a jasné.

S jiné stránky na to hledí stát, a s jiné stránky na to hledí katolický

i:átní oban, který není v nejvlastnjším smyslu plnoprávným obanem
l:átu-církve, knzem, tedy každý katolický laik.

' Postavme se nejprve na hledisko katolického laika.

Xecháváme úpln stranou rozlišování mezi knžími a laiky, které je

iloženo v církevním dogmatu. Vezmeme stav tak jak je: církev — to jest

apež s biskupy a knžími. Laikové nejsou církev. Ve stát-církvi má knz
,d nejnižší hodnosti až po nejvyšší výsadní postavení naproti všem ná-

tkm svtských lidí a úad. Úad jeho, zvláštnost, výjimenost jeho

adu, zakládá hluboký rozdíl mezi ním a neknzem. Rozdíl v církevních

ráveoh. To je pirozený dsledek dogmatu a tak dalece vc vnitro-

'.irkevní. Církev však iní pokusy penésti dsledky tohoto rozlišování

lezi knzem a laikem do obor mimocírkevních, v našem pípad do oboru

ráva a spravedlnosti, do soudnictví.

Úinek tohoto náiroku církevního by byl, že rovnost oban ped zá-

oneni státním se stává illusorní, uritji eeno: katolický laik by byl na-

roti knzi prost bezprávný. V každém sporu s knzem bylo by konání

Dravedlnosti závislo na pedchozím svolení biskupském. Beze svolení

'iskupova nebyl by možný soud. ekne se, že by pece biskup dal svolení

u procesu, když by vina knzova byla patrná neb již i obvinní odvod-
no, tak jako parlament dá svolení k soudnímu stíhám poslanc, chrá-

ných jinak immunitou, v pípadech trestního provinní. Dal by — ne-

al by — v každém pípad jest tento postup nejistý a pi nejmenším
klikový. Vlastn bv byl tento postup daleko víc než nejistý. Není žádná
leorie možnosti, nýbrž pi'ostá skutenost, že církev nevydala vinných

nží, knží stíhaných zatykaem, usvdených
;
pod církevní ochranou

'idnoduše ušli , zákonnému trestu.

Co si má poít laik katolický, má-li spor s knzem? Obrátit se na
oud nesmí, propadl by tím- inem samým již kletb vyobcování. Žádat
iskupa o souhlas k trestnímu stíhání, ta cesta je mu ovšem volna, jen

ude-li úspšná? Jest více než pravdpodobno, že nebude úspšná. Motu
roprio z íjna 191 1 tvoí stav právní nejistoty a iní laiky upímn dbalé

irkevních pedpis bezprávnými v širokém oboru veejného i soukro-
lého života. Každý skoro styk s knzem mže pivoditi tento stav bez-

rávnosti. Ano, kdyby knz žil v njakém ideálním uzaveném okruhu
áboženských funkcí, církevní praxe v nejvlastnjším, nejryzejším smyslu!
'ak by nebylo teba báti se konflikt rázu civilního nebo trestního, a motu
roprio by bylo prakticky nezávadné a tudíž theoreticky pípustné. Ale
ly nežijeme v takovém ideálním stavu. Propast mezi knzem a laikem
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jest pouze v dogmatu; prakticky zasahují knží do všech obor život

pracují jako funkcionái ve spolcích, ve finanních a vbec hospi

dáských podnicích, úastní se politiky jako organisátoi, novinái, ag

tátoi, kandidáti a poslanci ; — není pole, na kterém by se laik neshl

dával s knzem, a tu je nekonená možnost konflikt rázu naprosto n

náboženského, necírkevního, nýbrž ist soukromoprávního a pod. ¥
tu laik býti zbaven možnosti sebeobrany a ochrany právní se strany z

koná a státu?

To jest posudek nedávné enunciace papežovy s hlediska katolický(

laik.

Nemén oprávnné námitky lze uvésti se stanoviska moderního stát

Stát jest strážcem práva, ochráncem svých oban, zárukou be

penosti. Mže v zájmu vlastním a v zájmu svých oban svoliti, al

vykonávání práva záviselo na pedchozím souhlasu církevní instance

Tím by se pi eventueln nutném postupu proti obyejnému knzi stav

biskup, pi postupu proti biskupovi stával papež, vždycky stávala círk(

nezbytnou instancí právní, na jejímž souhlasu by záviselo provádní nel

neprovádní zákon. Mlelivým souhlasem zbavoval by se stát sám své)

svrchovaného práva a vydával se na milost a nemilost církvi.

Instruktivní jest vedle obsahu též ástený osud výnosu. Jak se z

chovaly státy, jak si poínal náš stát, nevíme. Známo jest pouze,

pruská vláda podala protest aneb uinila dotaz o platnosti íj novel

motu proprio. Pruská vláda hájila tímto postupem právo svých kat

lických oban, ponvadž protestante tím nebyli nijak doteni; prot

stant by se netýkala kletba exkomunikace, vyobcování z církve, ne

týkala-li by, nic by si z ní nedlali. Protestantská vláda pruská tei

zachrauje státo-obanská práva svých katolických poddaných napr(

jejich vlastnímu svrchovanému otci, papeži. Není v tom kus kruté iromi

Rozumí se, že pruský stát pi tom byl uirován pedevším a jedin zetele

na své svrchované právo, na státní suverénnost. ne njakou konfessij

pohnutkou, njakou zvláštní péí o jednu konfessi. V dsledcích bt

prostedních znamená ovšem krok pruské vlády meze položené poku

o zklerikalisování právní praxe.

Úspch zakroení pruské vlády jest nesporný. Kurie prohlásila, že [

motu proprio nevztahovalo na Nmecko, nebo že neplatí pro Nmecl
Na tyto jxjdrobné rozdíly mohou klásti draz diplomaté nebo jesuité, f

nvadž je to spor o slovo, o formu. Oficiální orgány ímské líí affé

tak : vyslanec nmecký u Vatikánu uinil dotaz, co soudí kurie o lánl

v nmž Msgr. Heiner rozvádl význam papežského motu proprio a jeí

dosah. Papežský státní sekretá odpovdl, že církevní právní zásad

které Heiner rozvádl, se nevztahovaly na Nmecko. '

Naproti tomu nkteré íšsko-nmecké asopisy tvrdí, že pruská vlai

protestovala, a kurie na protest omezila platnost výnosu, vylouila ^

mecko. Officielní politika nmecká taktn mlí.

A je forma jakákoli, jest patrno, že s kurií možno jednat, že n^P

nutno pijímat všecko, co by ráda zavedla. Energické uplatování p;
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obanských a'^átních jest potebí postavit proti jednostrannému nároku

práv církevních.

Co uinily státy katolické na ochranu práv svých oban? Co uiní?

Tato poslední otázka není zbytená. Motu proprio z íjna r. 191

1

obnovuje, zostuje zásady obsažené a prohlášené jíž roku 1869 v bulle

jApostolicac sedis«. Všeobecné zásady v této bulle obsažené se nesou lim

smrem, že klerikové podléhají jwuze církevní pravomoci. — Jakýmsi

provádcím naízením k bulle z r. 1869 vysvtlila kurie r. 1886 23. ledna,

cp ti ni míní, tak, že pohrozila exkommunikací zákonodárcm, kteí by

vydali zákony vztahující se též na osoby duchovní a podrobující je svt-

ským soudm. Motu proprio hrozí exkommunikací všem, kteí by užili

práva zákonem zarueného proti knzi.

Jest patrno, že nároky papežovy stoupají. Lx>ské motu proprio zna-

mená zostení a zárove pokus o uvedení zásad do praxe a zjednati jim

platnost aspo v nkterých pípadech, kde se jednotlivec neqhá zastra-

šiti hrozbou exkommunikace, aby bu upustil vbec od soudního stíhání

nkterého klerika nebo aby nastoupil dvojitou právní cestu, naped ped
instancí církevní.

Nároky církve rostou a porostou. Proto vedle otázky: co uinily

stát}' na obranu své svrchovanosti a na obranu právní bezpenosti a

rovnoprávnosti svých oban ? není zbytenou otázka : co uiní ?

O katolické církvi ve Francii po rozluce bylo již mnoho
psáno. Hlavn ovšem se stanoviska kritického, mimocírkevního, ano

proticírkevního. Následkem toho asto dosti jednostrann.

Jest nejen zajímavo, ale i spravedlivo slyšeti posudek se strany

katolické.

Paížská »Societ des Hautes Etudes Sociále s« uspo-

ádala pednášku katolického spisovatele M,. de S t a r s o n o pítomném
stavu katolické církve ve Francii. Pehled, jejž de Starson podává též

tiskem, jest jaksi jubilejní: uplynulo pt let od zavedení zákona o rozluce.

M. de Starson líí stav církve takto : materielní ztráty zpsobila roz-

luka církvi obrovské. Nejen ubyl naprosto roní pravidelný píspvek
na kultické poteby se strany státu, píspvek, který v roce ped rozlukou

obnášel okrouhle 35 million frank ron, a spíše rostl, než se menšil.

Nad to církvi byl odat a vtšinou obcím pipadl veškeren nemovitý ma-
jetek farností a biskupství, jejž de Starson odhaduje na 350 million.

Pipusme, že znaná ást tohoto majetku byla neproduktivní, jist velká

ást záležela v úrodných pozemcích ; a i ztráta té neproduktivní ásti,

budov na píklad, kostel a far, dolehla tžce na církev, ponvadž musila

a musí opatovati náhradu.

Rána finaní zasazená rozlukou dosud se nezhojila, církev nebyla

s to, aby uspokojiv uspoádala své finance. Tím trpí pedevším knží.

Jejich píjmy jsou nepatrné, vlastn pouhé almužny, které nestaují na
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nejnutnjší, a pec nerostou, nýbrž spíše se scvrkají. S knžíini trpí

církevní život, církevní organisace. Jíž ve stopadesáti pípadech dovolik

vláda na pímou žádost, aby farní obvody byly zrušeny. V pípade
mnohem etnjších není zánik farnosti sice formáln úedn prohlášen

ale fakticky farnost nefunguje, tedy neexistuje. Na materielní zlepšen

není vyhlídky, ponvadž papež zakázal tvoiti kultické associace dovo-

lené zákonem, které jediné mohly odpomoci, ponvadž by byly zákonnoi

právní osobou, která se mže starati o finance, pijímati dary a odkazy

Mravní stav církve není píznivý. Bohoslovecké semináe mají sotv?

polovici toho potu chovanc, na který byly zaízeny, a který mívaly

Není dostatek knží, tak že na mnohých místech musí jediný knz, pokuc

mže, obstarávati nkolik farností, které se tím sluují v jednu.

Nedostatek knží z dvod nedostateného finanního zaopateni

jest dokladem, že píinou úpadku není nátlak rozlukového zákona, nýbri

neuspokojivý, neživý vnitní stav církve ped rozlukou již. Zevní pomr}
jen ukázaly, na povrch vyvedly, co bylo uvnit jako hlubší zlo.

Pes to M. de Starson se nevzdává nadje, že církev pekoná pí
tomné obtíže a sesílí.

O tomto posledním nadjném proroctví mžeme i se svého odlišnéhc

hlediska íci, že má z veliké ásti pravdu. U spisovatele samého jest tr

airci výron jeho víry v církev, v její nepemožitelnost a konené vítzství

výron víry, které nesdílejí ostatní a která ve své katolické absolutnost

není neklamná, která není ani djinami doložena, nýbrž spíše vyvrácena

Ale bez ohledu na pvod této nadje de Starson má jist kus oprávn-

nosti ve svém proroctví, oprávnnosti vcné. Nevím, zdali který z p-
vodc rozlukového zákona myslil, že církev zanikne, jakmile se jí zastav

státní píspvek, který ji skoro cele vydržoval. Mnozí radikálové vfj

Francii a jinde to ekali. Ale klamali se. Církev má hluboké koeny a ješt

hlubší má náboženstyí. Arci hmotné seslabení a mravní osamocení církvf

pirozen mlo, musilo mít hluboký vliv na organisaci a zevní i vnitn'

stav církve, a bude mít ješt dál; taková promna se neobejde bez otes
ale na koeny nedosáhne. Církev z ásti opravdu pekoná obtíže pítomntl

situace.

Jest píznano, že i tak orthodoxní katolický spisovatel jako de Starsor

zakryt obrací hrot svých vývod proti papeži. Míním dv místa jehc

pednášky. O jednom jsem se zmínil: papež zakázal tvoiti kultické asso-

ciace a tím znemožnil finanní restauraci církve. Biskupové — ne všichnii]

ale vtšinou — se chtli smíit se stavem diktovaným republikou a pi'!

zpsobiti se pomrm. Papež ve své intransigeanci zakázal. Není to jakrJ

volání po vtší svobod, decentralisaci církve? — Druhé místo jest struní

zmínka, skoro jen jako poznámka o svobodách, které v možnostech téš

pro katolickou církev obsahoval zákon rozlukový. Ale papež uinil tyti

svobody illusorní. — Jest to skryté doznání, že rozluka není pro círke\.

principieln nepípustná, doznání zahrocené zas proti absolutnosti ímaj
Jinde žije církev katolická v pomru ke státu stejném, jako te ve Franciií

již díve, a dobe se jí daí. Pro by se nemohla ve Francii zaíditi taktj

tak, aby neutrpla?
j
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i Ivo/.luka ostatn práv proti katolické církvi postupuje nezadržitelné.

V' U r u g u a y odhlasovala zákonodárná komora zákon, jímž se ruší

i\'šecky dosavadní výsady náboženských spoleností. Ustanovení zákona

zní všeobecné a nejmenuje církve, ale prakticky se týká pouze církve ka-

Itolické, ponvadž jiná tam neexistuje jako uznaná. Uruguay náleželo

losud mezi ty z amerických stát, kde nebylo náboženské svobody, pon-
vadž jí nechtla katolická církev pro jiné náboženské spolenosti. Nový
'.ákon obsahuje jmenovit ustanovení, že armáda se nesmí nijak úastniti

.•írkevních akt oficiáln. Voják ovšem každý má volnost choditi do ko-

[itela jako soukromník, ale armáda církve nezná, vojenští duchovní ob-

ilrželi propuštní. Šavle a kropá, dosud nejpevnjší alliance leckde, za-

•inají se rozcházet — v Uruguay. V Rakousku se zavádjí exercicie pro

lstojniky. První r. 1910 v Halii, v krakovské divisi hrabte Huyna, od

j.;oska, dobrovoln ovšem, jinde, též v echách. -|-

i 5. ledna 1912.

ŽENSKÉ HNUTÍ.
5vaz ženských spolk eských. — Výzva k zízení ústední kuchyn. — Hlas
)roti jednotné kuchyni. — Z hnutí »dámského«. — Výjimené naízení o spa-

lování mrtvol. — Sociální služba žen.

Svaz eských spolk ženských uskutenil se v prosinci

pinulého roku na ustavující schzi, konané na radnici staromstské.

'.Jelem Svazu jest spojit eské spolky ženské ku spolenému a jednot-

lému postupu; sprostedkovat stálý styk vzájemný a výmnu názor mezi

ipolky; poskytnout píležitost, aby rozšíen byl obzor a prohloubeno po-

rozumní úkolm ženským; zdrazovat požadavky ženské spoleným
nastupováním. Utvoení Svazu lze jen uvítati. Semknutí roztíštného
renského hnutí v echách je nejvýše žádoucím. eká tedy Svaz velká

>ráce, jak organisaní, tak pracovní. Jeho velkým úkolem je vedle se-

nknutí spolk též sorganisování sboru pracovnic. Jak obma tmto úko-m dostojí, nutno vykati. Volba výboru postavila v elo oficiální eské
epresentace také mnohé pracovnice nové, které se ve vedení ženského
'inutí dosud nezúastnily a které byly zvoleny bez ohledu na vyslané de-

egátky spolk. Mají nejlepší píležitost osvdit se.

y asopise eských uitelek z 15. prosince 191 1 iní se

atoveejnávýzva: Chceme založiti a postaviti v Praze dm se spo-

enou kuchyní pro jednotlivce i rodiny. Jest nás už ada, které vcházíme
lo projektu s velým páním, aby se brzy uskutenil. Prosíme, aby ženské
isty pojednaly o této otázce a rozvíily tak o ní zájem a úvahu. Pihlásiti
e možno u paní V. Laichtrové-Havlíkové, u sleny F. Plamínkové nebo
i paní M. Legnerové, aby mohlo býti ustaveno pípravné družstvo. Pod-
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nt k zízení spolené domácností v Brn podalo rovnž »Právo ženy«ij

ze 17. listopadu minulého roku. Tato akce pijata byla s radostí v kruzích

žen a pokrauje pízniv.

V Praze již ped delší dobou usilovaly ženy o zízení takového domu

se s|>olenou kuchyní. Psobily k tomu, aby jeden z dom úednických,

v V. ásti byl k tomu úelu zaízen. Tomu nebylo lze vyhovt, protože ^

v té dob byly projekty již hotovy a nezmnitelný. Bylo by dobe, nyní

psobit k tomu, aby do bytové poradny, na jejíž zízení usnesl se sjezd by-

tových družstev, j>ovolány byly i ženy a aby nkteré bytové družstvo ta-

kový dm zídilo. Je mnoho žen i rodin, které by podobné zaízení vítaly

Proti jednotné kuchyni ozývají se, jako proti každému novému zjevu,

hlasy muž, kteí mají více obav o pohodlí domácnosti než o trvání ro-

diny. V poslední dob ozval se tímto zpsobem K. Jentsch v »Zukunft«.

Jeho pojedtiání psobí humoristicky. Dm se spolenou kuchyní znaí mr.

rozpad rodiny, ale odvoduje svj názor hlavn vaením kávy, krmením

husí, zaváením ovoce atd. K emu ústední kuchyni, když ženy rá(l\

vaí? A vyjma nkteré výkony k docílení istoty, jsou všechny domácí

práce takové, že lovku duševn i tlesn zdravému psobí potšení. 0<

je tu inností: opatení a udržení prádla, píprava chleba a jiných po-

krm, máslaení, udní masa, zaváení ovoce a zeleniny. Pravou idyllu

venkovskou líí pi opatení husy. Husa je mu nejušlechtilejším tvorem

božím, nebo není jediné ásti jejího tla, která by lovku nepinesla

užitek. Více nemohl autor vyznait podnt, který ho vede k projevu

proti ústední kuchyni. Obává se, že by o to vše rodina pišla. lat

ást pojednání sama o sob nestála by za zaznamenání, kdyby autoi

nebral tyto zmnitelné hospodáské úkony a formy za nezmnitelné, zá

kladní, pírodní zákony a neodvozoval z nich theorie o energii. Není vt-
šího zneužívání energie ženy, než když musí se mechanicky otloukat a vy-

bíjet ve vn stejném kolotoi domácích prací, má-li pi tom vtší

tužby a schopnosti. Pro nežádá si muž, stejn duševn a tlesn zdravý,

pístup k té radosti z domácí innosti a pohybu. Nelze podceovat domácí
práci, ale nelze též k ní nutit ženy všechny a není možno dnes pouka-

zováním na její zdravost, krásu, užitenost zabránit, aby žena uhájila

svou existenci jen domácí prací, vaením kávy a chovem hus, když fia

to nemá.

Berlínský odbor nmeckého evangelického svazu
žen uspoádal adu pednášek státovdeckých. Pedsedkyní je cho mitil-

sterského pedsedy, hrabnka Schwerin-Lowitzová, pednášky vysocepo-

stavených osob konaly se v budov pedsednictva íšské rady a pítomija
byla vždy nkterá dáma z okolí císaovny. Již z tchto údaj lze soudit,

že obsah pednášek byl oficielní, to jest, neodhaloval veškeru bídu a po-

teby ženského hnutí. Nmecké ženy, které hned pi vzniku uvedeného

i
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ívaziK projevily obavy, zda semknuti žen na základe konfese jest pro

inské hnutí zdravým, i nyní oste posuzují toto zastírám pravého stavu

ci a tváeni se vi dvorním kruhm, jako by všechno bylo v po-

idku. Správn ukazuji na povinnost, práv v tchto kruzích objasniti

iavý stav, nebo podpora jejich mnoho by znamenala. Le »Svaz« je

Okojen ve svém klidu, to však není hnuti, a proto neml by se ani

(hati k ženskému hnutí. Jest otázka, pro byl vyvolán. Ci proto, aby

iiiáhal ctižádostivým a zadržel nepohodlné jim elementy, i aby spla-

li. i byla malá da duchu doby, aby uklidnno bylo sociální svdomí

kruzích vysokých a knžských, anebo opravdu, že tato zjevná spoko-

nost zasluhuje název ^ženské hnutí«? Jisto je, že by bylo lépe, aby

(tvého »ženského hnutí« nebylo — píše asopis »Frauenbewegung«.

do k názorm naprosto nesprávným a tvoí pekážky umlé, takové,

na píklad v uvedených kruzích obviuj.í se emancipani snahy z úmrt-

•sti kojenc. Jako by nebyly ženy první, které volaly po ochran matky

dítte. Rovnž nebyla to úmyslnost ani svévole, která pimla na lo mi-

)n žen k výdlené innosti. O jejich strádání ty vysoké kruhy ne-

(lí. Jest však povinnosti státu, vlády, aby svá zaízení budovala na

uteném stavu. Pak ale nesmí se vykládat ženám, že je vše v poádku.

, Návrh provádcího naízení k novému zákonu
pohbívání ohnm vydalo ministerstvo pruské. Je opravdiu

ivýni, že u svobodných žen musí býti ped spálením zjištna virginita.

pravd výjimený zákon nejhoršího druhu. Úel toho není pochopi-

Inýni a není jasno, komu by se tím prosplo. Naopak provádní jeho

phlo by míti nejkrutjší následky. Ženy ohrazují se energicky proti

_mu a oznaují za pvod tohoto naízení snahu, aby poet tch, kteí

spáliti ají, byl omezen. V elo hnutí postavily se pední pracovnice:

lina Papritzová, Dr. jur. Alix Westerkampová, Dr. med. Agnes Bluh-

pvá a osvtlily vc ze stanoviska ethického, právního a lékaského,

ohlídka mrtvoly jest se stanoviska právního bezúelná a z lékaského

zcenná, protože bezpené zjištní vymyká se moci svdomitého lékae.

' stanoviska lidského a ethického jest zavržitelným vsahováním do

j intimnjšího života zesnulé osoby. Pojetím tohoto bodu do úmrtního

tu otevírá se cesta pomluv a est zesnulé, která se nemže již bránit,

kož i povst celých rodin mohla by být porušena. Le jest ješt jeden

sadní dvod. Naízení vyplynulo z dvojí morálky a proto již musí býti

itíráno.

*

V nmeckých kruzích zase zaíná se ozývat myšlenka o sociální
ovin n ostí ženy, kterou by konala po uritou dobu státu jako pro-

jšek k vojenské povinnosti muže. Jenže tentokrát bére na sebe novou

ánost. Vyšla z kruh »Vlasteneckého ženského spolku«. Jeho

íolem dosavadním bylo : peovati, aby širokým vrstvám dostalo

pochopení o ošetování nemocných. Avšak nyní chce systematicky vy-

oiti pomocnou armádu pro válku a chce, aby uzákonna byla sou-

anost žen jako služební povinnost. Kdežto ženské hnutí usiluje o to,

•y nejširší massy žen pochopily, že každá válka odporuje všem páním
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a snahám žen, že ženy ukazují více vlastenectví, když v zájmu kulturn

snah potírají každou myšlenku války, jest ada žen, která se uvdoirl

chce k válce pipravovat. Ale nad to chce pípravu tu uzákonit, ulc

ženám novou povinnost obanskou v dob, kdy ženy obanských práv

mohou dobýt a kdy na uzákonní nových povinností nemají ani vlivu

moci. Za takových názor a snah vru nelze se divit, že provolání, kt

ženám vydala Ruth Bré, aby protestovaly proti ukrutnostem, páchán

v tripolské válce, zstalo bez velkého ohlasu. Ruth Bré volá všecl

ženy i nás. Zejména v naší situaci, pi politice evropských stát je

zodpovdným a neodpustitelným, že mírové hnutí ješt ani nezvlnilo r,

ženskou veejnost.

Oprava. V lánku v 2. ísle »Naší Doby« »Týdenní výkaz Angli

banky« a sice str. io8: (Zvýšení prodejní ceny nemincovaného zl

s L 3 17 s 1014 d) ti L 13 17 s II d za st. ounci.



Aehrenthal.

"7 cela jinak, než se v posledních letech, a zejména naposledy v lét

\^ 191 1, ekalo, opustil hrab Aehrenthal ministerský palác na

ídeském Ballplatze.

Nemoc, která v kritických okamžicích oficiósn byla oznamována

už proto považována za smyšlenku, byla vážnjší, než kdo ml za

-)-. po ne zcela dvoumsíní akutní chorob hrab Aehrenthal zemel

7. února 1912. Zemel co aktivní ministr. Tragilka jeho náhlé smrti

šetila jej ped tragikou politického pádu. Kdyby byl hrab Aehren-

hal nebyl zemel, jist by byl asi v stejné dob odešel z úadu ná-

ledkem boje a štvanic proti nmu poádaných ze strany, která jej

letech dívjších a hlavn v dob krise bosenské a srbské všemi

ilami držela. V lét loského roku kesansko sociální strana a

šechny ikonservativní živly s ní tajn a veejn spolené hrabti

lehrenthalovi vypovdly boj na život a na smrt a boj zastaven

sprve tenkráte fakticky formáln, když už lékai prohlásili, že

nové ministra zahraniních záležitostí jsou seteni a že souet ten

2 strašliv malý a nepatrný. Boj proti hrabti Aehrenthalovi byl

eden tak úporn a bezohledn, že ani tento zdrcující bulletin léka-

ky nedovedl psobiti chlácholiv a smíliv. Byla vyslovena lítost,

e však nad beznadjným stavem ministrovým, nýbrž nad ukvape-

ostí, se kterou obtován baron Conrad, chef generálního štábu, už

mírajícímu ministru Proto všecky projevy milosti a dvry,
2Ž hrabti Aehrenthalovi prolkázány na smrtelné posteli a v po-

lední hodin jeho života, nemohou smazati dojem a pesvdení, že

dravý hrab Aehrenthal by byl v onom boji proti nmu na podzim

911 poatém podlehl.

Konec hrabte Aehrenthala je v pravd tragický. Muž v nej-

rásnjším vku umírající je v každém pípad zjev, vzbuzující

pítele nepítele hluboký soucit. Ze hrab Aehrenthal padá skolen

sudem v boji proti nkdejším, ba nedávným Svým pátelm a pí-

NAŠE DOBA. R. XTX., . 5., 1912. 20. února. 21
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vržencm, že padl v okamžiku, kdy mu jeho odprci páli síly, ti

gický dojem ten zvyšuje. Hrab AeHrenthal nepatil nikdy ik sdíln}

lidem, nepovažoval nikoho za hodná své dvry a svt se tuc

nikdy nedoví, s jakými pocity odešel z tohoto svta. 2e ale trpko

vyvolaná u nho bojem s vojenskými initeli, pes viditelná je

vítzství v osobách byla znaná a že nemoc jeho piostovala, sk

jeho urychlila, o tom jsou izprávy zaruené.

Než — tyto osobní detaily zakonení psobení hrabte Aloi

Aehrenthala, jakkoliv jsou dležitým píspvkem k poznání pom
a osob v tomto stát, nemohou ani v okamžiku tragického kor

tohoto ministra vcn pozmnit úsudek a úvahu o politické je

innosti. Hrab Aehrenthal býval vyhlašován za vynikajícího st;

nika, za obroditele Rakouska a byli lidé, kteí jej chtli ozdol

pívlastkem rakouského Bismarcka. V hodin jeho tragické sm

jist tyto hlasy neumlknou, naopak budou jist sesíleny. A pec
j

nevcní posuzovatelé politiky hrabte Aehrenthala mohou tal

mluvit. I když na dkamžik zapomeneme námitky, které proti polit

hrabte Aehrenthala máme ze svého eského stanoviska — ;

s hlediska zájm mocnáství celého hrabti Aehrenthalovi nebu

náležet vavín velkého politika, který posici, moc a vliv a všec

dležité a velké zájmy sveného mu státu opatroval umním p

vého státníka. Co v první ad politickou veejnost tak iklamalo,

nejvíc pispívalo k domnnce, že hrab Aehrenthal byl skuteti

velkým státníkem rakouským, byla jeho snaha po inech. Rakous

veejnost od uzavení troj spolku spatovala v provádní této úrnkf

summum státnické moudrosti a proto od dob hrabte Andrássy"'

který s Bismarckem spolek s Nmeckem smluvil, tato politi('í

veejnost byla spokojena, asto i nadšena ikaždým státníkem v \

zahraniního úadu, který celou svou innost vidl jen v opatroválj

plnní a po pípad obnovení troj spolkové úmluvy. Každé posun':

této linie vzbuzovalo nedvru a neklid. Proto veleben po krá-<

episod barona Haymerleho po Andrássym hrab Kálnoky i hr;(

Goluchowski. 2e všem tmto ministrm opatrováním trojspci

neuložena práce píliš obtížná, neteba dokazovati nikomu, zvi: '

však tomu, kdo ví, jak velkou cenu troj spolek má pro Nmedko i

Itálii. Trojspolek na dlouhá léta chránil a zaruoval mír v Evi

a proto ty sympatie pro politiky, kteí tento trojspolek chránili, dr i

a obnovovali. V Rakousku ovšem trojspolek mimo to byl ji^

'

složkou nmeckonacionální politiky, akoliv stízlivý pozoro\

nemohl pehlédnout, že toto násilné zatahování zahraniní smloi 3
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|0 vnitní politiky Nmc bylo jen agitaní a vcn zídka kdy

právnné. Troj spolek, vlastn aliance rakousko-nmecká, psobila

iitensivnji snad jen jednou: za doby srbské krise a to nepsobila

jnlouva ta sama, svou povahou a svým obsahem, nýbrž morální

liv smlouvy se sousední íší nmeckou psobil hlavn z iniciativy

irabte Aehrenthala. Nmecko uzavelo s Rakouslkem smlouvu,

:koli vdlo, že nmecko-liberální režim ve Vídni je v koncích,

fdržovalo a prodlužovalo tento pomr za Taaffa, Badeniho, a bylo

jy zajisté zstalo Rakousku vrno v krisi srbské i tenkrát, kdyby se

m dr. Hochenburger nebyl stal ministrem spravedlnosti.

\^eškerá innost ministr a celý obsah jejich irmosti byl tedy

jojspoleik. 2e jak Nmecko, tak zejména Itálie míru troj spolkem

jirueného užívá k hospodáské práci doma i za hranicemi, to rakou-

ná veejnost politická nevidla a stejné ani od Kálnokyho až po

.ehrenthala nežádala. Proto neschopnost vyslaneckých a konsulárních

ustoupení Rakousika po stránce hospodáské stala se po celé zem-
ouli povstnou. Jednou za rok idyllický život ministr vyrušen za-

|idáním delegací, ale pak hned zase mohla se excellence vnovat
^st representaním úlohám svým. To byl zvyk a s tím, jak eeno,
anovala všeobecná spokojenost a tu najednou pišel Aehrenthal

^
Petrohradu, o nmž bylo známo a ješt víc tvrzeno, že pi všem

iznání dležitosti a prospšnosti troj spolku považuje dobrý pomr
i Rusku za hlavní úkol rakouské politiky zahraniní. Po té stránce

ehrenthal mohl se odvolávati na svou innost na Rusi. Schzku
sae rakouského s carem ve Vídni a v Mrzstegu smluvil v Petro-

hrad on a jist úmluvy pi honbách v štýrském pohoí psobily

ahodárn a valn pisply k udržení míru. Mlo se tenkrát za to,

,; Murzsteg stane se východištm jistého systému v zahraniní poli-

ce obou stát, Rakouska a Ruska, a že dobrý pomr mezi obma
)trvá, petrvá a umožní dorozumní o vzájemném postupu a šetení

ijm obou zemí na Balkán. K tomu nedošlo a vina piítána pasivní

)vaze hrabte Goluchowskiho. Tím více vzrostly ty nadje pí-
lodem hr. Aehrenthala do zahraniního úadu, zejména tenkrát,

lyž v tisku dokazováno, že povolán práv on k ízení zahraniní

Mitiky, ponvadž znalost jeho pomr na Rusi a zejména oblíbenost

iho u cara pispje znamenit k trvalému a výhodnému upravení

^^ájemných styk a hlavn pomr na Balkán, jež byly pro hospo-

iské kruhy rakouské tak dležitý. A práv z tohoto dvodu také

kruzích eských jmenování hr. Aehrenthala ministrem bylo pozdra-

íno s jistým zadostuinním, jelikož zahraniní politika eských
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len delegace nesla se po dlouhá léta práv smrem, který pipiso-

bývalému velevyslanci v Petrohrad.

ešti delegáti a hlavn pední jich mluvci dr. Kramá si

žádali zlepšení a upravení pomru Rakouska k Rusku a možno

že dobrá nálada v eských kruzích pro nového ministra zahranir

záležitostí mla svj pvod v mínní dra Kramáe, který sv

astým pobytem na Rusi zdál se o úmyslech hr. Aehrenthala doí

ten informován. Jinak jist práv pro hrabte Aehrenthala v e
veejnosti dobré disposice by nebyly povstaly, jelikož hrab Aehr

thal pocházel z rodiny, která své nmectví a své antipatie vi r

v Praze i na svých statcích vždy okázale stavla na odiv.

Už tím tedy, že se ekala od hrabte Aehrenthala ilejší pí

práv naznaeným smrem, bylo mínní o nm odlišné od náz

o jeho pedchdcích. Hrab Aehrenthal pišel do Vídn a Rusi

lomcovala revoluce po válce rusko-japonské. Jakákoliv akce k u\

vení pomr na Balkán byla by se na Rusi potkala jist s ocho

ponvadž Rusko mlo práv tenkrát nejvíce zájmu na tom, ab)

pomry na Balkán nevyrušily z prací zotavovacích doma. Aehi

thal skuten chopil se záhy úpravy balkánských pomr, zahájil a

smující k pivtlení okupovaných Rakouskem zemí Bosny a H'e

goviny k mocnáství. Ze zpsobu, jak hrab Aehrenthal tuto ;

zahajoval a pipravoval, je patrno, že byl mylný názor o nm, jakc

on svým pobytem na Rusi byl dospl k jinému poznání o obs

a cílech rakouské politiky vbec a na Balkán zvlášt, jako by o.i|

ml stát ministrem, který i v politice zahraniní bére patiný z
na smýšlení a city Slovan rakouských a balkánských. Hrab Aehilj

thal chtl pivtlit dv slovanské zem k habsburské monarchii,*

nedovedl pivtlení provésti tak, aby zejména slovanské obyvatel;!

v Rakousku i mimo n mlo pesvdení, že pivtlení to známe!

bude prospch pro Slovany v Bosn a Hercegovin a tím pro Slov|

vbec. Hrab Aehrenthal postaral se spíše o to, aby pivtled

provedlo se pod dojmem moci a síly Rakouska, aby práv forma i|

jistý obsah odstrašující všecky ty, kteí z dvod politických r

národnostních tomuto pevtlení nepáli. Hrab Aehrenthal hnec

svém píchodu do Vídn, anebo alespo brzy po nm, byl si
;

vdom, že toto pivtlení provésti chce. Co bylo dležitjšího,

zjednati v celém slovanském svt pivtlením doteném náladu

tuto annexi a akci a pro Rakousko vbec píznivou ? Hirab Aeh

thal jednal práv opan, jako by se mu bylo nejednalo o symift

pro Rakousko a jeho annexi, nýbrž o strach z Rakouska a til
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lucli i annexc. Jako by chtl Bosny a Hercegoviny optn dobývati

)ranmi, docela po stedovcku si vedl.

Díve než se nkdo ozval, bylo slyšeti heslo hrabte Aehren-

ala v této akci: und gehst du nicht willig, brauch ich Gewalt!

, v tomto ovzduší, v této nálad hrab Aehrenthal akci pipravoval,

ovádl a provedl. 2e pekvapil i Turecko, že tam nedovedl akci

,
patin pipraviti, je samo o sob dkazem, jaká kivda se mu

,:la, když vyhlašován za diplomata prvního ádu. Ale jak vystupo-

jil hrab Aehrenthal vi Slovanm? Aby zjednal patrn patinou

filadu mezi Chorvaty a Srby, ipodporoval tehdejšího ministrpresi-

;nta maarské koalice Weckerla v jeho politice protichorvatské,

|erá nebyla niím, než pomstou strany neodvislosti za to, že Chor-

[iti se nepipojili k této divné spolenosti, která pldruhého roku

|,ádla. Následkem a výsledkem této politiky Weckerle-Rauchovské

j;l velezrádný proces v Záhebe, který povst Rakousko-Uherska

^) celém svt zhanobil a poškodil. Jaký dojem zanechati musel tento

;;oces práv u Slovan, kteí krátce potom mli býti pivtleni k íši,

^:erá dovede bezdvodn odsuzovat k patnáctiletému vzení atd!

i rabe Aehrenthal ovšem dokazoval pozdji, že pomry v Chorvatsku

j' pr;iv donutily ;k annexi. Jaké ty pomry byly, když celý proces

ušel býti potlaen, všem odsouzeným dána milost! A dále: hrab
ehrenthal pipravoval annexi a nedovedl smluviti se sousedním

jrbskem slušnou obchodní smlouvu, teba smlouvu, která by byla

to zemi pinesla jisté obti práv vzhledem k pipravované annexi.

akouská vláda smlouvy nedojednala a v Srbsku proti mocnáství

,m dál tím víc rostl odpor. A hrab Aehrenthal zase užil své taktiky

ko u velezrádného procesu : onen odpor v Srbsku byl zase dvodem
pivtleni Bosny.

A jak se choval hrab Aehrenthal ik nám, od nichž pec v dele-

icích a v parlament musel žádat a ekat podporu své akce ? Už za

ády Beckovy, která pece mla být zaátkem zlepšeného pomru
:ských iposlanc k vídeské vlád, která mla zárove se zavedením

neobecného hlasovacího práva uzdraviti pomry v parlament, bylo

lámo, že hr. Aehrenthal systému a politice barona Beka nepeje,

rabe Aehrenthal tenkrát byl tak docela ve službách kruh kleri-

ílních, že se v okamžiku, kdy urité kruhy vídeské poaly barona

ecka porážet, musil jim postavit po bok. Baron Beck odstoupil

nastoupil baron Bienerth, kterého eská delegace považovati musela

íi škdce našich zájm, jehož systém považovala za zhoubný

kterého tudíž potírala na nž : barona Bienertha opt v souhlase
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s onmi kruhy hrab Aehrenthal držel a podporoval ze všech

a ukázalo se, že hrab Aehrenthal v rozhodných okamžicích ne

vede zapomenout svj pvod z ústavovrné šlechty z Cech, kt

proti nám vystupovala vždycky nepátelsky a která vždy a vši

podporovala snahy, které mly zameziti, aby se nám dostalo v t

iši, co nám patí.

Tento postup proti Slovanm v íši a mimo ni byl víc :

dostateným dvodem pro oposiní taktiku eských len deleg

Je známo, jaik ,prof. Masaryk zasáhl do záležitostí chorvatsk

a srbských a jak soustavn potíral machinace a intriky hrát

Aehrenthala a jeho lidí v Chorvatsku a Srbsku. Hrab Aehrent

v obou tch aférách dokázal, že není ani státníkem velkého st

ani že by byl politikem moderním, který co muž opovrhuje nekal;

prostedky, korupcí a špínou. Hrab Aehrenthal trpl, aby
j

úedníci pracovali Nastiem, hrab Aehrenthal trpl, že jeho

vinili celou adu slušných lidí v Chorvatsku z velezrady, aby

lidé byli souzeni a odsuzováni, hrab Aehrenthal trpl, že k stejr

úelm bylo zneužito dobrého jména a naivnosti dra Friedjung

hrab Aehrenthal trpl, že v c. a k. rakouském vyslanectví zh(

vovány dokumenty, které mly být dokladem, jak Srbsko piprav

odpor a revoluci v Bosn a Hercegovin proti Rakousku. Zpí

jak si hrab Aehrenthal ve všech tch záležitostech poínal, zi

chává nejen na jeho politice, ale i na jeho osob píznak neísl

a to tím více, jelikož nescházelo loyálních hlas volajících po nápr;|

inež dojde k veejným skandálm, kompromitujícím nejen hrál

Aehrenthala, jeho pátele, ale i všechnu politiku a povst íše. Hiij

Aehrenthal neml odvahy k návratu k pravd a souboj, který s
I

,prof. Masaryk ve dvou zasedáních delegací svedl, vru nedopadli

prospch ministra zahraniních záležitostí a rakouské politiky vl

Je a zstane trvalou zásluhou prof. Masaryka, že dovedl ped ce'

svtem ukázati na prostedky, jimiž hrab Aehrenthal hledl of]

a odvodniti pivtlení okupovaných zemí a že tak odvrátil po!*)

zení dobrého jména jihoslovanského. Jist za živa hrab Aehren;

dovedl zameziti, aby nmecký tisk rakouský povdl své lepší

zory o tchto vcech a dovedl nmecký a maarský tisk ,pošt

proti ojedinlému takka prof. Masarykovi, který nepestával

každé píležitosti dokazovati, jak zbyten a jak šeredným zp

lbem hrab Aehrenthal poškozuje vlastní akci, o jejíž oprávnr

inikdo nepochyboval. Ale lidé na hrabti Aehrenthalovi nezávislí

v parlament tak i mimo nj už v dob kampan Masarykovy |
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ili a psali jinak než oficiósní pomahai zahraniního úadu a jist

iiijde doba, kdy se názory o tehdejším souboji prof. Masaryka

. hrabtem Aehrenthalem pozmní a jist ne v neprospch eského

elegáta. Složení delegace, vliv vlády Bienerthovy ovšem nepi,pu-

lily formální vítzství prof. Masaryka v delegacích: vždy i lenové

elegace, kteí nepokryt mluvili o špatnostech v Blehrad pácha-

ých, o evropském skandálu v Záhebe, netroufali si v delegacích

ystoupiti na iprospch dobré vci Jihoslovan, ponvadž by tím prý

,yla poškozena povst íše. Ve vci prof. Masaryk zvítzil už dnes.

.\/ Blehrad, na rakousikém vyslanectví nezstal takka kámen na

ameiii, jediný úedník z oné doby prof. Masarykem stigmatisovaný

eni už v Srbsku. Dr. Friedjung je dnes pedmtem soucitu svých

játei, ponvadž už i nejzatvrzelejší chvaloeníci Aehrenthalovi

znávají, že byl oklamán. A že velezrádný proces záhebský byl cí-

laskou milostí zprovozen se svta, už jsme ekli.

i

Anekní akce hrabte Aehrenthala zniila všecky dívjší plány

|eho, které si pivezl z Petrohradu. Místo upravení a zlepšení po-

lru Rakouska k Rusku, místo sblížení obou íší nastalo mezi nimi

laptí do té míry, že car Mikuláš ohromnou oklikou na pi skoro

elou Evropu projel na cest do vlašských lázní, jen aby nemusel

agonem dotknouti se rakouské pdy. Tenkrát hrab Aehrenthal

jil zjevný dkaz, jak zájmy íše poškodil zpsobem, jak anexi

^losny provádl a provedl. Ale tenkrát hrab Aehrenthal byl v mi-

psti nejen u mocnáe, ale i u následníka trnu a vedle nmeckých
itran všemocná tehdy strana kesanskosociální byla mu k disposici

: snad ást pochybené akce pivtlovací spadá na úet tohoto jeho

omru ke stran klerikální.

Jak hrab Aehrenthal citeln íši svým ,postupem poškodil, uká-

alo se brzy po provedené anexi a ukazuje se ješt dnes. Nejen že

lovanský Balkán proti Rakousku je na dlouhou dobu rozeštván a

ospodásky ztracen, nejen že turecký boykot obchod a prmysl ra-

ouský mnohamilionovými ztrátami na míst ztrestal, že Rakousko

,a konec muselo zaplatiti 54 mil. korun za pivtlení, jež hrab
^ehrenthal prohlašoval za zcela oprávnné, z berlínské smlouvy vy-

lývající, ticetiletou okupací, kulturní prací Rakouska a »revolu-

emi« v Srbsku odvodnnou — strach a respekt ped Rakouskem,

terý hrab Aehrenthal svým postupem chtl na jihu mocnáství

zbuditi, musel být vzbuzen mobilisací a výzbrojem armády, stál

locnáství sta milion a ml v záptí takové oslabení finanní síly

tátu, že poslední emise renty rakouské mohla být umístna jen za



328

^0%, cenu, za kterou Mexiko a Argentina prodává své státní dli

•hopisy. To vše hrab Aehrenthal nevidl a nepedvídal, to vše zdá

se mu malicherné proti sláv, kterou si anexí získal.

Než — pomry vyvinuly se jinak a i zde neschází tragika -

osudu Aehrenthalova. Rozmach a obrození Rakouska, nový živc

jejž staré íši vdechl, jak se psalo a tvrdilo, stály hrabte Aehre

thala, jak se ukázalo, posici a snad i život. Když v dob srbsi

krise armáda povolána do zbran, když rychlá mobilisace voj si

tak znamenit se vydaila, že skuten vzbudila obdiv povolanýi

soudc domácích i cizích, vojenským kruhm se zachtlo astjší

takových vavín. Souasné obnovení branného zákona pro ob í

^stupovalo požadavky vojenských kruh zpsobem, který by b

musel pivoditi finanní katastrofu celého mocnáství. Požádav!

generálního štábu, v jehož ele stál baron Conrad, dosáhly vý

které si ani tehdejší ministr vojenství baron Schónaich netroui

delegacím pedložiti, které mu teprve krátce ped tím povolily t

ohromné výdaje anekní. Spor mezi nejvyšší vojenskou správc

tedy následníkem trnu a ústavním ministerstvem války, trval p
fok a nabyl takových forem, že baron Schónaich, jakkoliv se mu f

dailo u mocnáe proraziti se svými názory proti páním baro

Conrada, uznal za vhodné opustiti svoje místo, dovozuje, že ne

v zájmu armády, když ministr vojenství se nalézá v osobním a ví

ném sporu s nejvyššími veliteli armády. Císa loského roku re

hodí ve vci pro barona Schonaicha, osoba ministra vojenství vš

onm kruhm obtována. Brzo ukázalo se, pro tak náhle

generálního štábu naléhá na zdokonalení výzbroje armády a na j'

rozmnožení : ukázalo se totiž, že vojenské kruhy víc než pípust

všímají si událostí v Itálii a že veškeré snahy armádního velitelsl

obráceny jsou k opevování a k obsazování pohraniných míst i

kousko-itabkých. To ovšem nemohlo zstati bez odpovdi v se

isední íši a na jižní hranici Rakouska nastal stav jako ped válke

Pi tom nescházely jednak projevy se strany vojenskému vedf

blízké, jinak i akce tohoto vedení samého, které docela okázale c

kazovaly, že všechen zájem armády soustedn na Itálii. Když p

Jtalie sama se pustila do dobrodružství tripolského a vojensky

tam zamstnala, nervosita v ím stoupala a dala podnt k rzn>

diplomatickým krokm.
|

Hrab Aehrenthal podporoval od prvopoátku barona Schon^

cha už z dvou na snad ležících dvod: jednak sdílel názor ij

nistra války o neprosaditelnosti ohromných požadavk barona Cd
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ada a ml o tom i spolehlivé informace z kruhii finanních, že by

iiové pjky a výdaje ist vojenské tak obrovských rozmr finance

tátu musely co nejpovážlivji ohroziti. Na druhé stran hrab

Vehrenthal cítil, že pokraování v postupu vojenského vedení musí

•ésti k zrušení troj spolku. Pomr k Itálii jist je neutšený, ale

i.)ráv zásluhou a vinou tch kruh, které podporovaly celým svým

i.)emocným vlivem barona Conrada, vinou klerikálních kruh, které

/ Itálii vidí pes všechny paragrafy trojspolkové smlouvy odvkého

[lepíteie a hlavn utlaovatele svatého otce v ím. V Itálii tyto

[)rou(ly jsou ovšem dobe známy a zejména okolnost, že nemohlo

losud dojíti k vzájemné návštv císae Františka Josefa a krále

í/iktora Emanuela, psobí tam velkou hokostí. Rakousko tím zp-

i.obem jaksi abstinencí svou uznává stále ješt papežský stát a

Ii.ahá takto na nejsvtjší city vlašského národa. Jako v Rakousku

fdk i v Itálii oficiální kruhy jist chovají se korektn, ale pec bhem
»:asu vyvinul se v Itálii pocit, jako by se v Rakousku chystalo pe-

i)adnutí Itálie a málo pátelské pocity v Itálii vi Rakousku v po-

f;ledních letech stupovány neslýchaným postu,pem rakouské vlády a

oarlamentu v záležitosti vlašské fakulty právnické. 2e si tak zvaná

'talská irredenta nenechává ujít žádné vhodné a nevhodné píleži-

^;osti k protirakouským demonstracím a že pod Apeninami volání

A basso Austria je víc než oblíbeným, nedá se upíti. Bu jak bu:
(irab Aehrenthal troj spolek pokládal vždy za unum necessarium

i-akouské politiky a nemohl potebovati njaké porušení této smlouvy

|inebo dokonce její zrušení zejména v dob, kdy se všecky jeho

jDlány na lepší pomr Rakouska k Rusku bosenskou akcí na dobro

žhatily a kdy nebylo vyhlídky, že by se tyto nkdejší ruské aspirace

•iirabte Aehrenthala v dozírné dob daly splniti, ponvadž hrab

Aehrenthal cítil, že jeho osoba je nejvážnjší pekážkou takové

dohody s Ruskem.

1, Z tchto dvod rakouský ministr zahraniních záležitostí hle-

5dl zmírovati a seslabovati dojem rzných, v Itálii pobuujících

akcí vojenského velitelstva. Kesanští sociálové odhodili všecky

rohledy a vykonávajíce pesný rozkaz svého pána, postupovali co den

osteji proti hrabti Aehrenthalovi, vyítajíce mu zneuznávání a

rzanedbávání rakouských zájm! Toho se hrab Aehrenthal musel

dokati od svých nejvrnjších. Není pochybnosti, že si hrab
Aehrenthal byl vdom od prvního okamžiku, že se dostal do nebez-

peného víru, z nhož živ a zdráv se nedostane, teba že si byl jist

dvry a podpory mocnáovy. Dostal se konen sám tam, kde byl
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baron Schonaich. Když naléhání na zvýšené vojenské poteby

strany vojenského velitelstva, podporovaného nyní i novým mír

strem války, neustávalo a zárove nepátelské projevy klerika!

se množily, hrab Aehrenthal položil u koruny kabinetní otázk

Císa rozhodl na prospch hrabte Aehrenthala, baron Conrad t

obtován. Nicmén hrab Aehrenthal jist vdl, že definitivn sp

s initeli stojícími za bar. Conradem a kesanskými klerikály n

vyhraje. 2e mocná ani svými generály se nedá vplést do njaké'

váleného dobrodružství, tím hrab Aehrenthal si byl jist, disposi

staikého císae nebyly ani po as bosenské krise bojechtivé. A.

stejn jako baron Schonaich hrab Aehrenthal by byl jednoho d

pišel k poznání, že je nemožno vésti skrytý boj s onmi faktor

boj tak unavující, a jak se ukázalo, vysilující a že jednoho d

v zájmu vci bude muset ustoupit. Toto vdomí hrab Aehrenth

ml, jak eeno, dávno, už tenkrát, když baron Schonaich opakov

svou žádost za propuštnou a také tenkrát už propukaly na veejnc

zprávy, že zárove s ministrem války hrab Aehrenthal podal d

misi. Nebyla pijata, ale Aehrenthal poznal, že je rann smrtel

a poznal to dále podle zbraní, jichž proti nmu užíváno. On, jeh

celá politika po krisi bosenské smovala k utvrzení pomru k Be

línu, byl pojednou obviován, že v afée marocké pruského sp

jence dost nepodporoval a tvrzeno, že i nmecký císa se v t,

smysl vyjádil. Císa Vilém dal sice podobné povsti energicky v

vrátit, ale kdo zná osobní pomry tak dobe jako ministr císaské!

domu, vdl, že už dlouho zahraniní záležitosti rakousko-uhersj

íditi nebude. V té situaci hrab Aehrenthal ulehl, churavl a z\

sypáván projevy pízn, dvry a milosti mocnáovy skonal. |

smrtelné posteli hrab Aehrenthal mohl poznati, že nástupce jel-

pone politiku tam, kde on chtl co ministr zaíti : upravování

pomru k Rusku. Na podzim loského roku odebral se bývalý ve)^

vyslanec v Petrohrad hrab Berchthold na Rus a stýkal se tam
|

honech s leny panovnické rodiny. Už tenkrát se tvrdilo, že hraji

Berchthold na Rusi nedlí jen co soukromník, že má diplomaticii

poslání. Jak se zdá, ml. Na izpátení cest ze Sofie zastavil

velkokníže Ondej Vladimírovi ve Vídni, kde byl okázale uvítá

Návštva velkoknížete považována za poátek lepších styk s R.

skem. Ale hrab Aehrenthal už se s ruským hostem nesetkal, duif

jeho jen obas se v tlo vracela.

Takovým zpsobem zakonena tragedie Aehrenthalova. Oj

prci jeho, nemohouce se teba smíiti s jeho osobou, schvalují je;i
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i)olitiku a jsou dojemnému zakonení pozemské jeho dráhy pístup-

njší než bývalí pochlebovai a nadšenci jeho. Co lítost s osudem

firabcte Aehrenthala ješt zvyšuje a stupuje, je poznání, že i osoby

ijelio nebylo nikterak šeteno. Stejn jak on považoval anexi za

ivj nejvtší úspch politický, tak pirozen povýšení do stavu hra-

bcího po provedené anexi pokládal za nejvyšší úspch osobní.

|\ zrovna tak, jak byla anexe nejvlastnjším pvodem otesení jeho

'wstavení, hrabcí titul zpsobil jistý odpor i proti jeho osob

Iv kruzích, které po anexi potíraly jeho politiku. V tchto spolenostech

(vysoké aristokracie si pojednou vzpomnli, že šlechtictví hrabte

\ehrenthala není staré, že je ministr císaského domu pvodu židov-

jkého a že šlechtický titul rodiny Lexovy se vztahuje na dodávky

bbilí pro armádu (Aehre = klas), jež njakému praddu nynjšího

•ilirabte byly sveny. Co barona jej snesly, už proto, ponvadž

'matka jeho byla hrabnkou Thunovou, ale — hrab, to bylo víc, než

stavovská pýcha tchto kruh mohla klidn trpti a o hrabti

pAehrenthalovi nejnžnjší ústa knžen a hrabnek mluvila jako

o »bohmischer Jud« a i po vídesku »bohmischer Saujud«. Hrab
'Aehrenthal znal tyto proudy ve vídeské aristokracii a jen nezmen-

'šená píze mocnáova zdála se mu být náhradou. Jisto je však,

jlže Aehrenthal tuto zmnu nálady v jistých kruzích tžce nesl a že

'mu poslední rok jeho života ztrpovala, nebo teba by vysoké šlech-

itictví jeho bylo sebe mladší, stavovská pýcha byla jedním z nejvý-

znanjších rys jeho povahy. Hrab Aehrenthal zcela ve smyslu

své spoleenské kasty pohlížel na zahraniní politiku, diplomacii

a konen i na svj úad jako výhradnou doménu šlechty a také

pohlížel na ten svj úad jako len spolenosti nepátelské všemu

modernímu názoru. Proto svj úad vedl více jako úedník dvoru

mež ministr ústavního státu. Za nho nedostalo se do zahraniního

úadu trochu erstvého vzduchu a tam dosud nemají pontí, jak mi-

nisterstva zahraniní jinde vypadají. Je ovšem pravda, že státní

zízení ministry zahraniních záležitostí v tchto stedovkých pí-

mo názorech podporuje a hlavn tím, že zahraniní politika je vý-

sadou delegací, malého kroužku lidí, kteí jednou do roka milostiv

spolenou vládou bývají pouováni o mystériích diplomacie. Náro-

dové království a zemí na íšské rad zastoupených byli uznáni

zralými pro všeobecné hlasovací právo, ale o nejdležitjší zájmy

své, o pomry zahraniní se zajímati nesmjí. Kdežto jinde zahra-

niní úady a vyslanectva bývají pedvojem domácího obchodu a

prmyslu, u našich diplomat platí zájem o hospodáské interessy
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obyvatelstva pímo za vlastnost ponižující. Nynjší ministr ob

chodu, který byl díve obchodním sekním chefem v zahraninín

úad, by mohl o tom povídat. Delegace ke všemu nejsou jen vý

borem poslanecké snmovny, nýbrž pro všechnu jistotu dostávaj

ochromující injekci z panské snmovny, jen aby se do zahranin

politiky nedostalo ani dost málo demokratického živlu a smýšlení

Zpsob, jak dualism a ústava naložila zahraniní politikou, je nej

vtší polehující okolností pro státnické a politické zjevy, jako b};

hrab Alois Aehrenthal, a dokud se lidový parlament nevzmž
k dkladné reform této instituce, bude na nedemokratickém, íst

absolutistickém systému v zahraniním úad spoluvinen.

Okolnosti, za nichž hrab Aehrenthal skonil své psobení

ovšem ješt více tragický jeho konec pispívají valn k mírnjšími

soudu o nm a jeho politice. Pes to nutno íci, že byl mlnistreri

zahraniních záležitostí, jakých si zejména my Cechové už ne

pejeme. C.



„Revise ústavy."

Kf r dykoliv v parlament dívej šítn kuriovém a v nynjším lidovém

J\^ parlamentární stroj vypovdl službu, zejména však, kdykoliv

selhaly rzné pokusy o dohodu eskonmeckou anebo kdykoliv

y parlament vypukly spory jazykové a ohrožovaly parlamentarism

jjE ústavnost, bylo slyšeti slušný poet lidí, kteí dávali jedinou radu,

:znali jen jeden lék a mli jen jediné proroctví pro budoucnost.

íkávali : dokud neudlá koruna sama poádek, dokud císa nezasáhne

sám, nebude v Rakousku klid a poádek. A vru, nebyli to jen Jeho

je a k. Apošt. Velienstva skutení tajní radové, co tak radili, i poli-

tikové demokratití — alespo dle jtnéna — se tak vyslovovali.

Avšak nejvíc podobného názoru byli lenové parlamentu, zvolení

z kurie velkostatkáské. Dlužno piznati, že podobné názory a úsudky

I z parlamentu nevymizely ani nyní, když zástupcové velkostatká-

iských kurií už ve snmovn nejsou. Jist i dnes podobné názory

zastupují hlavn konservativci, ale i mezi píslušníky jiných stran

je dosti lidí, kteí spoléhají na podobné absolutistické zasáhnutí.

Doposud však nikdo s takovými názory netroufal si na svtlo denní

a všecky nesetné hovory v parlament a i mimo parlament toho

druhu vyznly v pesvdení, že se nynjší mocná k podobnému

kroku neodhodlá.

asto bývá citováno — nevíme, zdali autentické — jeho slovo,

že prý absolutismem zaal, ale nechce pestat, že oktroyovat už ne-

bude nikdy.

Tím více musel pekva<pit lánek Revise ústavy, který v únoro-

vém ísle eské Revue uveejnil pan dr. Karel Maade. eská Revue

je sice orgánem Národní strany svobodomyslné, její vydavatel

a odpovdný redaktor poslancem mladoeským a vynikajícím fakto-

rem této strany — nicmén nechceme projev ten pipisovati mlado-

eské stran k tíži, po ohrazení, jež bylo uveejnno hned po vyjití

posledního ísla zmínné revue v Národních Listech. Nechceme

tak uiniti pes to, že práv ono ohrazení v h 1 a v n í otázce neuspo-
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kojovalo. Nár. Listy, a v nich snad redakce eské Revue, nazval

lánek kacíským a odvážným ; ale to se patrn týkalo víc státoprá^

nictvi než návrhu a protžování absolutismu. Ostré omítnu
a zavržení všeho absolutismu, všeho pevratu cestou nezákonitoi

tam scházelo.

lánek svj dr. Maade uvádí jako lánek k diskusi. Ta, doufám

brzy bude skonena a jist nebylo zapotebí vyslovovati obavu, ;

by nkdo lánek ten považoval »za pedpovd budoucích událostí

Vracíme-li se tedy pece k tomuto lánku, dje se tak jen prot

ponvadž jej považujeme pro jisté kruhy nejen v Rakousku vbe
ale i u nás zvlášt za píznaný. Je už u nás rozhodn jistá tíc

lidí, která v bezmyšlenkovité snaze po klidu a pokoji, po skone;

neplodných boj, ale hlavn v poznání naprosto neuspokojivých v

sledk eské politiky, by souhlasila s takovým násilným pevrate

ve vnitní politice tohoto státu. I u nás je dost lidí, kteí se bií

názorm kruh nejkonservativnjších a vidí spásu Rakous!

i eského národa v njakém »Staatsstreichu«. Ti lidé pijímají, jí

se zdá, už theorii cxnch kruh, které bojují proti revoluci zdola, a

nespatují v njaké oktrojírce revoluci s hry — a když vidím

že podobné názory se tisknou už i v orgánech strany svobodomysln

teba s ohrazením proti státoprávnímu kacíství, vidíme v tom pi

vážlivý zjev, pes to, že, jak jsme již konstatovali, projevy ty n

chceme považovati za njaké spodní proudy mladoeské vbec. I

jaké míry pak takové názory se smiují s tendencemi jistých vrst(

vedoucích torry, je nejlépe patrno z toho, že autor lánku už pi

ítá s uritou osobností. Prospch státního pevratu, praví, byl t

veliký, risiko malé(!) a mohl by ho snadn provésti energicl

panovník, nevázaný ani ústavními písahami ani ohledy n

posloupnost trnu ve vlastní rodin. Brutálnji nel:

vyslovit, s kým autor lánku poítá. A ne v poslední ad vidím

povážlivost podobných projev práv v této vt. Je-li jen desá

díl všeho toho pravda, co se vypravuje o »energickém panovník

nevázaném ani ústavními písahami ani ohledy na posloupnost tri

ve vlastní rodin«, pak náklonnosti k podobným experimentm sk

ten existují a je jist víc než neopatrno, když už z kruh oba

ských, dokonce i demokratických a svobodomyslných a pedevší

ale z kruh eských docházejí takové vybídky a nabídky. Neopati

a povážlivé nazýváme takové projevy proto, ponvadž pi piznal

náklonnosti celé a mocné vrstvy initel na podobnou píležito

k pevratm eká a kdyby se jí podailo rozhodné kruhy k takí
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iiému inu pimti, snadno as úspchem by se mohla takových pe-

liv dovolávat. Neopatrné a povážlivé podobné projevy nazýváme

ined nyní už proto, ponvadž by i našim lidem v Cechách snadno

iiohly poplést hlavu. Ta politická bezradnost, která taik dlouho už

:;skoii politiku opanovává, mohla by svést k podobným chutm a

báklonnostem vic lidi než jednotlivce, než autora lánku Revise

jstavy, jemuž se jinak piznati musí celá ada správných pozoro-

jání a názor. A ponvadž tedy projevy ty považujeme za nebez-

;ené. zasahujeme do diskusse, kterou si pan dr. Maade pál a to

nadji, že pispj etne jednou pro vždy k vymýtní podobných na-

kjí a spekulací z myšlenkových proud politické veejnosti eské.

Konstatujeme pedem, že považujeme násilný, absolutistický

iLvrat za nejvtší nebezpeí pro eský národ, a kdyby se politické

lomry v Rakousku utváily sebe h, považovali bychom njakou

iktivní pomoc na takovém experimentu s eské strany za politický

[loin prvního ádu.
' Pan dr. Maade v první ad .považuje dualism za pežilý, ne-

odpovídající nynjším pomrm hospodáským a politickým, akoliv

fám myslí, že byl založen na zdravých základech, o emž prý svdí
ilouhé jeho trvání. 2e dlouhé trvání njaJíé státoprávní formace

nebo njakého politického systému není dkazem pro zdravý jeho

tnitní základ, neteba snad ani široce vykládat. Rakouská ústava

irvá stejn dlouho a chce nkdo tvrdit, že je založena na zdravých

ákladech? Sám autor lánku to netvrdí, vždy si proto peje pe-

brat. Dualism byl zaveden co kompromis mezi revoluními stra-

íarni v Uhrách a dynastií, když se ve Vídni po r. 1866 poznalo, že

rvaly revoluní stav v Uhrách ohrožuje existenci monarchie a dy-

astie vzhledem na zahraniní politiku. Nebýt Solferina a Hradce

;Crálové, byli by se snad ve Vídni pokoušeli dál o provedení toho,

io je dnes ješt pedpokladem zrušení dualistického zízení: o do-

bytí Uher. Ale i kdyby se bylo podailo Uhry vojensky v pra-

iém slova smyslu dobýti, rznost povahy zem a lidu ped a za

titavou nebyla by bývala dovolovala naložiti s Uhrami jako

íe zemí dobytou, nehled k tomu, že by do dnešního dne snad bylo

utno udržovati v Uhrách celé armády pi stavu obležení. Co by se

ylo zatím stalo z Rakouska a s námi, to nelze ani domyslit. Když
•e už tedy o ten kompromis jednalo, poznal každý, že nutno Uhry

pravovat zcela jinak než Rakousko, zejména když se z dvod
tátni raisony souasn o to jednalo, spravovat oba státy konsti-

un. Kulturní stav obou tak zvaných polovin íše byl 1867 tak
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rozdílný, že (by jednotná íše i tenkrát byla holou nemožnosti, kdy

Maai z dvod národnostnich nebyli stáli na rozdleni do té do

jednotné monarchie. Jak znanou úlohu v takových okamžicich ki

turní (tedy i hospodáský) stav zem hraje, vidime pec do dne

niho dne. Základy a zásady vládni jsou si sice ve Vídni a v B

dapešti velice podobny, ale — jakkoliv nepovažujeme bh
rakouskou správu za ideální — pece bychom jen siln ipochybov;

o tom, že se v Budapešti dnes vládne stejn jako ve Vídni. Jis

rozdíl pec jen je patrný, celý státní i politický apparát, celá f

litická morálka za Litavou má pec jen trochu siln orientální p;

chut. A není vidt ostatn stejný dualism, teba jen praktici^

i když theoreticky neexistuje, v pomru státní správy k Halii?

Pokud tedy pomry ty bylo a je lze nazvat zdravými, byl du

lism zízen na základech zdravých, jak praví dr. Maade. Ze

politické základy dualismu nebyly zdravé, o tom dnes pece nejme

lze pochybovat, a že zejména stžejní zásada dualismu — peva

Nmc v Rakousku, Maar v Uhrách — byla víc než krátkozral

ponvadž protismyslná, je na bíledni. I)nes pece práv tato teh

tak velebená zásada je píinou »zralosti Rakouska k pevratu

dnes všecky initele, ikteí všemi silami 1867 k uplatnní oné zása

pracovali, trápí lítost nad zaslepením tehdejším. V Rakousku b

Nmc o zachování oné pevahy ruinuje stát a v Uhrách by nejí

dji z Vídn organisovali nemaarské národnosti k stejnému b(

proti Maarm, jen aby i tam pevaha Maar, ovšem mnohé

zajištnjší a upevnnjší než nadvláda Nmc v této polovi

mohla být zniena. Ale zvrácenost dosavadní politiky v Uhrách ty

pokusy stále znemožuje. Maai zdržovali po 40 let násil

kulturní vývoj a vzrst nemaarských národ v Uhrách do té míi

že dnes k takovému boji jsou stále ješt neschopní. Je otázka, zd,

»blížící se za Litavou všeobecné hlasovací právo Maary zatlaí

podobného postavení jako Nmec u nás«, pi emž, jak práv vír

my, postavení Nmc po všem zatlaování hlasovacím právem st?

je ješt výhodnjší než všech ostatních národ v Rakousku. Madí

po tyi desítiletí dualismem tak sesílili, že dnes jsou silni do

aby zamezili zavedení hlasovacího práva, které by je práv zatj

ilo. To pec je vidt z názor všech tch maarských stran a
í|

litik, kteí pro volební reformu v Uhrách pracují. Tam pec
qj

o volební právo není bojem za spravedlnost sociální nebo dokorj

národnostní. Pan Kossuth, Justh, Apponyi stejn obmezí prá'

hlasovací pro Nemaary jako Štpán Tisza nebo Khuen-Hedervá-
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Boj za hlasovací právo v Uhrách je boj dvou mocných spoleností

politických, které se definitivn chtjí ve vlád v Uhrách vystídat,

nic víc. Kdyby se strana Justhova a ICossuthova vzdala jistých

aspirací v armád a kdyby bylo pak možno ve Vídni se na nkdejší

stranu neodvislosti spolehnouti, ani za dvacet let nikomu by nebylo

I

napadlo v Uhrách zavádt všeobecné hlasovací právo. Strany

osmatyicátník však onch aspirací maarských nevzdávají se

proto, ponvadž jimi získávají stále ješt politicky nezralé masy

maífarského lidu proti nepopulární Vídni, která zase drží staré libe-

rály za to, že stojí na vyrovnání z r. 1867, ony vojenské zejména

požadavky vyluující. Vidli jsme pokus s koalicí. Starý osma-

tyricátník a nositel revoluního jména nejen že se postavil na pdu
i vyrovnání Deakova, on je obnovil 1908, ovšem co král. ministr

obchodu a skutený tajný rada krále uherského a císae rakouského.

,
Tato zkušenost také vyvrací to, co dr. Maade povídá o obtížích

jistých otázek. Dualism prý dnes neumí ešit otázku bankovní, bo-

senskou, politiku zahraniní a obchodní smlouvy. Vyhovi-li se

choutkám jednotlivých stran (a nkdy i jednotlivc), vyídí ten

zastaralý dualiam vše, ped i za Litavou. Vyídil vyrovnání, otázku

bankovní (v Uhrách díve než v Rakousku), vyídil otázku bosen-

^
skou (v Uhrách pímo hrav), politiku zahraniní (Maai do po-

sledního okamžiku byli nejsilnjší oporou hr. Aehrenthala) . Ze

otázky vojenské vyizuje s obtížemi, to práv leží v pomrech
strannických. Ale opakuji: njaké ministerstvo Justhovo upraví

i otázku tu, a to tím více, že dnes v Uhrách, jak ukazují námitky

,
hr. Apponyiho proti vojenským pedlohám, není odporu proti zvý-

: šení kontingentu, proti novým bemenm hmotným, nýbrž jen a

hlavn proti udržení armádní nminy. Pi obchodních smlouvách

, s Maary bývají potíže jen malé: jim staí ochranáská cla pro

tamjší výrobky, hlavn agrární, s ostatním jsou více mén spo-

. kojeni. Z dvod státoprávních musejí být mezi vyjednavai také

.
státní sekretái maarští vedle rakouských sekních šéf. Všecky

. obtíže, které v posledních letech pi ešení otázky bankovní a vo-

jenské povstaly, nebyly obtíže vcné a obtíže plynoucí z vyrovnání

a tedy z dualismu, nýbrž to byly politické oibtíže vnitní, obtíže

strannické. Stejn jako u nás: od r. 1897 Badeni, Thun, Koerber

a Gautsch museli pracovat provisoriem v otázce bankovní, § 14.

pi rekrutech, § 14. pi vyrovnání, až koalice Beckova vše to upra-

vila. A pec u nás nikdo inechtl mait vyrovnání z dvod proti-

dualistických, nikdo nechtl samostatnou banku a nikdo nechtl ode-
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pít rekruty, které pec i eská obstrukce povoluje — císai. Pet

poklady pro dualism tedy nepadly, jak myslí dr. Maade, a jis

udrží dualism po dlouhá léta : vše, co autor lánku Revise ústa\

uvádí jako pežilé pedpoklady dualismu, ty rzné kri'se v Cis

Trans, nejsou kíse dualismu, nýbrž kíse špatné vnitní politil

v obou bývalých polovinách íše. Ostatn : háj it dualism vru nei

naší vcí, práv z našeho eského stanoviska hájí se dualism sá

i tenkrát, kdyby pro celou monarchii se neosvdil. Nám se nestýsl

pranic po jednotném stát, v nmž bychom se museli snad rv;

vedle Nmc ješt s Maary . . .

Zcela pochybné stanovisko zaujímá pan dr, Maade, pokud

týe domnlých pekážek národohospodáských a zejména vstoupe

do okruhu svtového hospodáství nezniilo hospodáské pedp^

klady dualismu. Vedlo by píliš daleko, kdybychom chtli dokazov

nesprávnost tohoto názoru, openého o tvrzení, že se vývojem o

chodu a prmyslu Rakousko-Uhersko stalo mnohem závislejším i

cizin než díve. Pan dr. Maade by takový názor sotva vážn mo

dokázati, ponvadž pravý opak je skuteností theoretickou i prakl

ckou. Dokud nebylo dostateného prmyslu a obchodu, byli jsn

na cizin mnohem závislejší, ponvadž obchodní i platební bilan

byla pasivní. Pan dr. Maade zapomíná, že jsme díve museli pí

vážet z ciziny obchodní a prmyslové výrobky a že jsme za to v

váželi — dluhy a renty. Monarchie byla do let devadesátých i

cizin mnohem závislejší než dnes, o tom se mže každý pesvdc

statistikou pohybu rakouských rent a dluhopis. Z týchž dvoc

jsou pec Uhry do dneška na Vídni tak závislý, z týchž dvo(

pec se nemohl vydaiti plán saimostatné banky madarské.

Pan dr. Maade tedy dospívá k pesvdení, že dualism za n

dlouho padne a poítá s petvoením monarchie v novou formu

myslí, že se toto petvoení dá uskuteniti jen cestou nezákonito

to jest státním pevratem. O povážlivosti theorie o nezákonité

petvratu už jsme úvodem se zmínili a vrátíme se k ní. Zde pihlé

neme jen k dvodm této theorie p. dra Maadeho. On zde stejr

jak zamoval krise specieln rakouské a specieln uherské s kri

dualismu, zamuje politické krise rakouské, následky to nesprá

né, faktickým pomrm neodpovídající politiky rakouských vlád

celá desítiletí s nedostateností ústavy nynjší. Dvody, které R

kousko iní k pevratu zralým, jsou ovšem jiné než ty, jak je udá

pan dr. Maade. Ty dvody, jak je udává, daly by se odiniti klid

v rámci nynjší ústavy, kdyby se v Rakousku vládlo uvdom
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a uiéityni cileiii a s uritým vdomíím a snad i sebevdomím, teba

l^akouskýiii. Van dr. Maade udává: ústup ped sociálními demo-

iraty, záležitost vodních cest a škol menšinových, revolta nme-
ikýcli soudc, zniení vlašské fakulty v Innsbrucku. I>vody pro

ievrat státní cestou nezákonitou ! ! Jsou to vci tak nesíslnkrát

itetásané, že je mžeme odbýti hezky zkrátka. Pihlédneme-li

Míž, jxjznáme, že za všemi tmi vcmi skryt je boj o panství a vládu

'lajority v parlament, boj Nmc o udržení staré pevahy a na

onec iboj jazykový. Kdyby se bylo dru Koerbrovi podailo -vy-

idit jazykové spory, nebyl by nikdy pedkládal parlamentu vodo-

estnou pedlohu v té form, jak skuten byla podána. Aby získal

posici pro alpské dráhy, z dvod vojenských mu diktované, musel

itavt kanály (nebo alespo se tak tváit) a regulovat eky u nás

\ Halii. Kdyby se bylo podailo vyídit jazykový spor, nebylo

)y revolty nmeckých soudc a také nebylo by iboje o menšinové

koly a stejn boj eskonmeoký je první píinou, pro otázka

Hašské fakulty se dostala na tak špatnou cestu. Boj eskonmecký

?i strach o majoritu v parlament, nic víc. Nmecká obstrukce za

Hády hrabte Badeniho zniila v parlament rakouském princip

oarlamentární, princip, že majorita rozhoduje. Strach Nmc, že

Ity se našla pirozená majorita proti nim, hnal je do násilného od-

•)oni. k obstrukci a následky této obstrukce do dnešního dne se ne-

ijodailo parlamentu odstranit. Události na Rusi a v Uhrách pí-

snly zdejší rozhodující initele k prvnímu rozumnému státnímu

fíevratu cestou zákonitou, k zmn volebního práva, k zavedení

brává všeobecného. Tomu dr. Maade íká zcela v žargonu kleri-

cálních a konservativních zatvrzenc ústup ped sociálními demo-

''craty. Pes všecky omluvy a výhrady je to názor, který by svobo-

lomyslná redakce pec jen nemla propustit. A je-li ostatn p. dr.

Maade mladoeský konservativec a »aklerikál«, mžeme jej ubez-

oeit: nebýt okolností, jimž rozhodující initelé v Rakousku ustou-

)it považovali za kategorický imperativ státní raisony, sociální de-

nokraté mohli poádat demonstraní prvody jako procesí tikrát

'.a den. Ostatn i po té stránce mohl by pan dr. Maade klidn spát:

ledlouho ped tímto »ústupem« vlády tatáž vláda dokázala, že do-

/ede neustupovat demonstraním prvodm a srážky na vídeské

Ringstrasse tenkrát jsou ješt v dobré pamti.

Kdyby jen to, co dr. Maade uvádí, bylo dkazem zralostí k pe-

vratu — ten dkaz by byl slabý. Stát není shnilý veskrz a na&lcrz,
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vlády jsou špatné. To, co dr. Maade uvádí, nestaí ani jako dvc
pro revisi ústavy, natož na pevrat cestou nezákonitou. Na to vj

staí energická vláda, vzdlaný a sebevdomý parlament a vše pjci

hladce a shnilost je vyléena. Pi tom ovšem ani nechceme rozbírs

stanoviska p. dra Maadeho vi všem tm dvodm k pevrab
Když už on pipouští všelicos a niemu se neumí divit, ani vzpoui

nmeckých soudc ani odporu Nmc proti fakult vlašské, co zbý\

pak na dvody k pevratu ! »Nastává nám nyní úkol zkoumati, jaik

vliv by mla násilná pemna našeho soustátí v nový útvar na je(

notlivé národy,« praví se v lánku a to zkoumání dopadlo asi takt(

»Poláci by byli zatlaeni do postavení, které jim vzhledem k jic

potu náleží. Pro Maary by znamenal státní pevrat kati!

strofu — zaslouženou. Zmna, která by nastala v postavení N n,

c, spoívala by hlavn v toím, že by na jedné stran nmina v i

stých obvodech zase opanovala celou íši, že by jejich na vých(

roztroušené menšiny se zachovaly a že by jako my mli možno;

kolonisovat; na druhé stran by poet jejich relativn klesl z jedr

tetiny v Cislajtanii na jednu tvrtinu v celé íši a že by prot

pestali vládnouti státním apparátem, kterého dosud k udržení s\

nadvlády používali.* Citujeme doslova. To, co dr. Maade tu pc

vídá, už samo ukazuje, co by se v Stát muselo stát, když pro Mí.

ary, Nmce a Poláky pevrat znamená katastrofu, a podle toh

zkoumání každé dít mže vypoítat, jak by ten navrhovaný a dc

poruovaný pevrat dopadl. A už právem nebo neprávem : tyt

ti národnosti po 45 let ústavního žiVota v Rakousku vykonává

rozhodující vliv — pokud jsme k 'tomuto stavu pispli svou at|

stinencí, nebudeme rozvádt — a te cestou násilnou se má všeck

postavit na hlavu a politicky soudný lovk má vit, že se takov.

pevrat dá provést i tenkrát, kdyby sociální demokracie chovala s

dle názoru p. dra Maadeho lhostejn, kdyby bylo závazným sliber

zarueno, že absolutism potrvá »nkolik uritých málo let«. Theori

pímo bezpíkladná. Jen malou útchou pro ty, kteí by takov

pevrat provádli, by bylo, že nový stav vcí by byl Jihoslovannr

Rumunm, Rusínm a Slovákm na prospch a že by byl Vlachr

úpln lhostejným. Jen mimochodem doporuujeme našemu protek

toru absolutismu pohled do Charvatska: tam mají už po nkoli

let absolutism a ne už jen maarský, te je už »národní«, pai

Cuvaj je Charvát. A se pan dr. Maade peptá, je-li Charvatr

ten absolutism na prospch a je to práv absolutism po chuti tcl

s kterými náš absolutista poítá.



841

A konen uvažuje autor lánku, jak bychom pochodili my:
odstata eské otázky dá se prý vyjáditi nkolika málo slovy:

i nás málo, a chceme-li se udržeti, musí nás být víc. To je ovšem
bhodlná definice eské otázky. My ji považujeme za daleko slo-

tjší, ale chce-li ji pan dr. Maade formulovat tak populárn, tož

lyslímc, že by ta definice musela znit alespo takto : Je nás sice
lálo, ale máme právo, a proto musíme mít možnost kulturn, po-

ticky a hospodásky žít bez pekážky jiných, jichž je teba víc,

jimž nikterak sami nepekážíme.

Pan dr. Maade není ani státoprávním utopistou, není státo-

|'rávnikem vbec, ale jeho protistátoprávní dvody jsou víc než

jjétinské, zejména ty hospodáské. Kdo pak na p. nám brání už

nes, abychom kupovali pozemky mimo eské území, abychom se

aslnili na prmyslovém podnikání v Uhrách a v alpských zemích?

Pan dr. Maade je pro jednotný stát a vylícuje nám jej po dobu

jsolutismu tak lákav, že se ho musíme "bát víc než kdy jindy.

ž ten pomr k Nmcm: na jedné stran by nmina opanovala

lnu íši. Dkujeme pkn: ze všech sil svých po celé století my
íorci se namáháme, abychom toto opanování nminy alespo u nás

Cechách a na Morav vymýtili potud, pokud nás obtžuje a ná-

)dn<)stn a politicky poškozuje a najednou ten absolutism, ten

.)ásonosný absolutism všecku tu práci, která ubírala všecinké kul-

irní práci ostatní naše nejlepší síly, zase zvrátí. Myslí pan dr.

[aade, že bychom se kdy tohoto opanování zbavili, když jsme

amohli udržet ani jazyková naízení Badeniho, ano když už mu-
me jednat o záchranu alespo zbytku Stremayrova naízení? Anebo
! máme s tím opanováním smíit? A máme se smíit s opanováním
áminy, když Nmci klesnou s jedné tetiny na jednu tvrtinu

celé íši? Pan dr. Maade má za to, že pestanou vládnouti appa-

Ltem státním, ale dává jim ten apparát opanováním nminy sám
) ruky, nehled k tomu, že by tím apparátem vládli pak víc než

)sud, a že my bychom se vbec k tomu apparátu nedostali, ten

' byl výhradn v rukou Nmc a Maar, kteí by se ihned spo-

li k uplatnní theorie, která vedla — — k dualismu. Pan dr.

laade mýlí se dále, když myslí, že se Víde podrobí, ponvadž se

)jí peložení sídla vlády do Budapešti, ke kterému již Bismarck

idil. Toho se Vídeáci vru nemusí bát a Bismarck nikdy k pe-
žení vlády do Budapešti neradil. Toto slovo Gentzovo Bismarck

)akoval rakouskému velvyslanci hr. Karolyimu ped válkou r. 1866

ak kancelá hr. Beust v deleganí schzi 19. srpna 1869 prohlásil)
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a netýkalo se vlády; jednalo se o tžišt politiky Rakousk

»Oesterreich hat den Schwerpunkt nach Ofen zu verlegen«. A kdy

i dnes nkdo chtl uposlechnouti této rady, mys-lí pan dr. Maade,

by toto pesthováni vlády znamenalo prospch pro nás Cechy ? ! I

jak eeno, ta rada týkala se tžišt politiky, týkala se politi

Rakouska na Balkán a tu radu dával Rakousku také už Cavc

jz dvod pirozených. My Cechové prý nemáme píiny státníi

pevratu klásti odpor, naopak, úinnou podporou jeho mohli bych<

snad hned pedem onch výhod pro své menšiny docíliti, které

nám bylo pozdji usilovnou prací teprve dobývati.

K neuvení píímo. Nmina opanuje po pevratu celou í

a my máme usilovnou prací teprve dobývati výhody pro své menši:

když už i naše vtšiny budou tím trpt ! 2e p. dr. Maadovi' nepek

»zprva jist klerikální ráz celé íše«, tomu se nedivíme. Toto »zpr\

je stejné jako onen nahoe citovaný slib, že absolutism bude tr'

jen nkolik málo let.

Opakujeme a zavíráme: chtli jsme ukázat na lánek c

Maade-ho jen jako na symptom politické bezradnosti, která, jak

zdá, už i v intelligenci se vzmáhá a která i kruhy intelligentní sv;

k nehoráznostem katastrofální politiky. Dr. Maade chce, abych

si už dnes uvážili co odpovdti, až se nás ped pevratem, kt<

má provésti »energioký panovník, nevázaný ani ústavními písaha

ani ohledy na posloupnost trnu ve vlastní rodin«, zeptají: imittl^

oder nicht mitthun? Ubezpeujeme dra Maade-ho, že jeho starc

jsou zbytené, najde-li se onen ^energický panovník«, který bt

mít odvahu provésti experiment, pak se nás nebude nic ptát. ]

našeho názoru by takovou vc, jak si ji pedstavuje pod rouši

revise p. dr. Maade, mohl podniknout jen energický panovník, kt

by zbranmi Rakousko-Uherska dobyl. Energie provést peví

který nás, Nmce, Maary i Poláky musí pobouit do nejkrajn(

krajnosti, nenajde se nikdy. Tempi passati. eský národ už nejm^

sml by k takovému násilí pamáhat a radit. Kdykoliv se v Rakou;

k absolutismu sáhlo, skonilo vše proti nám, a si jen p. dr. Ma:

pete historii »Frei ist die Bahn« hrabte Belcrediho. Státní pev

provádí vedle energického panovníka armáda, byrokracie a hi

archie. Ví p. dr. Maade, že tito initelé provedou státní pev

pro nás? (Pro ty otázka ta asi by znla: Mit Thun oder nicht >

Thun.)

Revise ústavy jist je zapotebí. Správa státu neodpovídá poi

rm a požadavkm doby. K tomu však není potebí státního i
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vratu, revoluce. Nech jen onen energický panovník pošle energickou

vládu, vládu zkušených, spravedlivých a slušných lidí, a pedloží

novu revise a pak nech se zeptá parlamentu: mitthun oder nicht

iimitthun. Nevíme, že by se našel parlament, který by odepel spolu-

práci. Pak budeme a musíme my Cechové íci v první ad ano. Ale

,niusí nám být dovoleno, abychom se na tu revisi podívali, abychom

[(ivdii, co máme, co si mžeme a co si nesmíme dát líbit. Q) se v stát

I

stane, stát se mže jen se svolením a schválením zástupc lidu a také

I

eského. Na oktrojírky doba pešla. Nepeceujeme naši sílu, a je

nás málo, ale máme za to, že by Rakousko dnes už nesneslo ani oktro-

íjírku proti ,nám namíenou. Ale my stejn v první ad musíme

I
hledt, aby se pracovalo ústavn, dle zákona, ponvadž vímq, jak

I

nastane vláda mimo zákon, absolutism, jsme, když ne ztraceni, tož

i
jist vrženi o padesát let nazpt. A proto na takové revise ústavy

I
státním pevratem a absolutismem máme jen jednu odpov: ruce

pry

!

C.



státní rozpoet cislajtánský pro naše hospo

dáské a kulturní poteby.
Napsal prof. Jan Koloušek.

(Pokraování.)

3. Sitátní stavby silniní a vodní naprosto nepostaitelné v zemici

eských (v rozpotu ministerstva veejných prací).

Jestliže správa politická již velmi nedostaten se postaral;

o zem eské — (zvlášt o Moravu), — mnohem horši je tato pé
tyto zem pi státnich stavbách silniních a že

1 e z n i n í ch.

Pro snazší pehled rozdlíme si pro tyto stavby korunní zem

na tyi skupiny:

1. na zem eské (Cechy, Moravu a Slezsko) s oby
vatelstvem 35%% z Cislajtanie;

2. na zem Alpské (obojí Rakousy, Štýrsko, Solnohrad

sko, Tyrolsko a Korutany) s obyvatelstvem 26-4%

;

3. na zem Krasu (Krajinu, Pímoí a Dalmácii) soby
vatelstvem 7-2% ;

4. na Hali s Bukovinou s obyvatelstven
30-9%-

Náklady na státní stavby silniní a vodní se sice dle rozpot

dlí na á d n é a mimoádné, ale dlítko to není dosti správn

a urité. Mimoádná vydání na stavby státní nejsou snad jen on?

která se asto neopakují a která by se vyskytovala jen obas, nýbr

jsou to vydání neustálá a pouze jich výše se mní, — pravideln

vzrstají. A proto není píiny, pro bychom vydání ta zásadn

proti sob odlišovali.

Bylo pak vnováno na stavby silniní v tisících korun

vydání ádných

roku 1896 1899 19^

v eských zemích 2804 3090 521

v alpských zemích 3070 3495 656
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vydání ádných

roku 1896 1899 1912

jkrasských zemích 651 824 1585

^HaHi s Bukovinou 2 161 2439 3825

]0 všechny zem nerozdlen .... — 100 100

vydání mimoádných

roku 1896 1899 191

2

^eských zemích 138 514 1559

1 alpských zemích 541 1785 4571

'krasských zemích 630 1144 2046

•Hahi s Bukovinou 224 393 955

jo všechny zem nerozdlen .... — — 11

Tedy všech vydání na stavby silniní:
roku 1896 1899 1912

^eských zemích: 2942 3i6o4 6774

alpských zemích 381 1 5280 11132

krasských zemích 1281 1968 3631

j Halii s Bukovinou 2385 2832 4780

,i|o všechny zem nerozdlen .... — 100 iii

ij
Pomrné náklady na státní stavby silniní:

roku 1896 1899 191

2

eských zemích 28-3% 26-2% 25-6%

•alpských zemích 3^'7% 38*3% 42-1%
• krasských zemích 12-2% I4"3% I3'8%

•'Halii s Bukovinou 22-8% 20-5% i8-i%
• všech zemích nerozdlen ... — 0*7% 0-4%

i Stavební náklady státních silnic jsou dosti znané, obnášely

,0 rok 1 912 26-428 mil. K a vzrostly za 16 let na sumu víc jak

\'2 násobnou (skoro o 154%).

Ale veliká vtšina jich jde do Alp a do Krasu. Alpské zem
:í svých 26-4% obyvatel dostávají 42-1% státních
jijlniních náklad, kdežto eské zem na 35^^%
oyvatel mají z tchto náklad podíl pouze
•6%; Kras konen na 7*2%- obyvatel vyžaduje
•8% ze státních náklad silminích. Alpské
?m se zemmi v Krasu mají mnohem mén
oyvatel s nepomrn nižší poplatností nežli
í'm eské — (obyvatelstva i s Vídní jen 33:6% proti 35%%
eských zemích) — a pece na n pipadá 55*9% všech
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státních náklad silniních, víc jak obnos dv
násobný proti zemím eským.

Zvlášt kiklav se to jeví pro Moravu, která na r. 19 12

vymeno ua státní silnice pouze 1*050 mil. K proti 4-404 mil. K
Tyrolsko s Vorarlberském ureným. Tedy Morava s 9

obyvatel dostává na své silnice od státu su

mnohem menší nežli tvrtinu^ z toho obnosu, kterého se dos\

Tyrolsku, jež má jen 3-8%, obyvatel cislajtanských. Tak nedostali

se mí našim zemím proti nmeckým zemím alpským.

Toto nadpráví alpských zemí (a Krasu) snadno by se

aspo zmírniti, jelikož jím trpí všechny ostatní zem, i také H

s Bukovinou, kam pijde státních penz ješt mén na stavbu si

nežli do zemí eských; ovšem Hali s Bukovinou aspo tolik

mrn neodvádjí do státní pokladny. Ale jako všude i v politic

zastoupení málo zámožné zem Alp a Krasu mají veliké pedn

proti bohatším zemím eským, tak dovedly si uchvátiti lví podíl

z penz státních, které jsou vnovány na hmotný prospch jedn^

vých zemí. Národnostní nevraživost Cech a Nmc jim dovo

koistiti na útraty obou tchto se sváících kmen.

Náklad na státní silniní stavby kro
toho pro eské zem pomrn ubývá, klesly
r. 1896 do r. 1912 s 28-3% na 25-6% (totéž iplatí také o H;

s Bukovinou).

Podobn neutšený je stav pi státních stavbách v

nich. Státní náklad na vodní stavby byl v ádných vydán
v tisících korun

:

na rok 1896 1899 i

pro eské zem 427 498
pro alpské zem 1364 1642 1

pro Kras 27 33
pro Hali s Bukovinou 391 579 1

a ve vydáních mimoádných (o kterých ostatn platí t

co pi stavbách silniních, že se ipodstatn neliší od vydání ádný(

na rok 1896 1899 i

pro eské zem 441 414 i

pro alpské zem . . 2713 3359 ^

pro Kras 100 186

pro Hali s Bukovinou 1054 2051

1 Pouze 23-8<»/o.
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\^šech státních vydání pro vodní stavby bylo

tisících korun

:

I

na rok 1896 1899 1912

)ro eské zem 868 912 2524

iM alpské zem 4077 500i 4669

lu Kras 127 219 170

iro lali s Bukovinou 1445 2630 5781

Pomrn byly náklady ty rozvrženy tedy:

na rok 1896 1899 1912

eské zem I3'3% 10-4% 19-2%

1 alpské zem 62-6% 57'i% 35-5%

ja Kras 1-9% 2-570 1-3%

a Hali s Bukovinou 22-2% 3,0

—

•% 44'—%
Pro eské zem na r. 1912 (s 35^4% obýváte 1-

iva) pipadlo pouze 19-2% ze všeho státního

,,á kladu vnovaného vodním stavbám, kdežto
tiro al.pské zem (526-4% obyvatelstva) pipadlo
j*i5^% nákladu toho a pro Hali s Bukovinou 44%
íipr i 30-9% obyvatel). eské zem tedy jsou tu

i)dbyty mnohem he ješt nežli pi stavbách
i 1 n i n í c h. Jestliže v posledních letech se nicmén podíl ten

pro eské zem — (ovšem, že stále ješt velmi nedostaten) —
';výšil, to zpsobeno bylo vodocestným zákonem, jelikož tím vodních

taveb v eských zemích nco pibylo. V tom smru se Hali s Buko-

'inou dovedly náležit uplatniti a jich podíl je nyní i pomrn dvoj-

lásobný (absolutn skoro tynásobný), nežli byl ped 16 lety a pe-

l^yšuje velice znan pomr obyvatelstva.

I
Mnohem he je však Morava odbyta pi státních vodních

jitavbách nežli pi stavbách silniních. Z celého nákladu
|/ r. 1912 n a vodní stavby 13.144 tisícek korun pi-

padalo na Moravu ne celých 18 tisícek (17.830 korun),

edy jen 0-14%, kdežto na p. na Horní Rakousy
pipadlo 2.194-5 tisíc korun, tedy obnos I24krát
.'tší a k tomu ješt znané náklady, které v-
luje komise pro upravení Dunaje, na jejíž vydání

ítát pispívá celé dv tetiny. Pi tom obyvatel v Horních Rakousích

lení ani tetina co na Morav (v Horních Rakousích 3%, na Morav
)-2%).

Když sítáme vše, co se pidlilo na státní stavby sil-

niní a vodní v rozpotech, dostáváme v tisících korun

:
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V letech 1895 1899 ic

pro eské zem . - 4337 47^9 9^

pro celou Cislajtanii I73iii 23449 39c

a tedy pro eské zem byl pomrný náklad
státní stavby silniní i vodní:

v letech 1895 1899 191

v eských zemích 25*—% 20'i% 23'=

v ostatních zemích 75-

—

%> 79'9% 76-5

Tedy pro r. 1912 pipadá na poet obývat
ZSV2% v eských zemích jenom 23^;%. státní
náklad a podíl ten je znateln menší, nežli b

ped 17 1 e ty.

4. Nedostatený podíl eských zemí ve státních nákladech na sou(

na finanní správu a na veterináskou službu (v rozpotech mi

sterstva justice, financí a ministerstva zemdlství).

Jen strun možno již poukázati také na ostatní státní p<

o zem eské v oboru správy soudní, finanní a zemdlské, jelik

o tch pomrech bude následovati samostatná úvaha (o stavu úe
nictva v jednotlivých zemích cislajtanských).

Pi rozboru této státní pée omeziti se možno na poslec

rok 1 91 2, jelikož v tchto vydáních jeví se státní správa zvlái

konservativní a pomry v letech pedešlých se podstatn neliší

nynjška. Vylouíme také celkem neveliké náklady mimoádi
jelikož bývají to skuten vydání, která pímo aspo s dotyný
odvtvími státní správy tak úzce nesouvisí.

Ve státním rozpotu na r. 1912 je celkové vydání i

soudní správu v jednotlivých královstvíí
a zemích celkem 77-612 m i 1. K.

Z toho pipadá na království eské 15-358 mil. K, ili 19-8

(pi 237%; obyvatel), na Moravu 6-650 mil. K, ili sotva 8-6

(pi 9-2% obyvatel) a na Slezsko 1-697 mil. K, isotva 2-2% (\

2-6% ob3rvatel) ; tedy vesms jsou tu vydání stát
hluboko pod prmrem obyvatel. Ve všech z

mích eských pipadlo na soudní správu 23-7

mil. K, ili 3oi/2%, proti potu obyvatel 35>^%.
Naproti tomu na Tyrolsko s Vorarlberském pipac

3:41 mil. K, ili 4*4%: všech státních vydání na soud;
správu v korunních zemích na poet obývat
pouze 3-8% a podobn tomu bylo i v jiných zemích alpských.
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i\a finanní úady vymující dan v jedno-

i.výcli korunních zemích pipadá na r. 1912 nákladu 30-071 mil. K,

ehož na Cechy 6'67i mil. ^K, na Moravu 2-275 "^i^- K a na

lczskoo-691 mil. K. Tedy i zde jsou státní vydání
esnis pod prmrem potu obyvatelstva, a
je do té míry, jako pi soudní správ. Pipadalo

!
celého onoho nákladu státního 22-2% na Cechy, jen nco pes

5% na Moravu a 2-3% na Slezsko. Na všecky eskézem
linily výlohy onch finanních úad 32% jen

Ji 35/^% obyvatel. Pro Tyrolsko také v tom odvtví iní

átní náklad mnohem vyšši procento nežli dle stavu obyvatelstva,

i tiž 1-307 mil. K ili pes 4-3% všech státních vydání.

\ Na veterináskou (zvrolékaskou) službu v jed-

,)tlivých zemích korunních t. j. na stálé platy zvrolékam stát

izpoítává v roce 1912 celkem 1-687 ^^^- K, z ehož v zemích e-
ých 0-590 mil. K ili 35%, jen o málo mén nežli poet oby-

lltel.^ Ale toto vydání ovšem je nepatrné proti ostatním odborm
-átní správy.

i
]\[ožno tedy tvrditi, že také v jiných oborech státní správy,

ijména pi soudnictví a finanní správ jsou
lišké zem velmi nápadn a povážliv zane-
dbávány a skracovány, což tím více padá na váhu, jelikož

jO pokroilejší celkový stav kulturní a hospodáský i pro vtší

.)žitost všech pomr by ml pipadati na eské zem mnohem
i'šší náklad, nežli jaký by byl dle potu obyvatel. Zatím tento

átní náklad je práv v zemích eských siln pod prmrem oby-

telstva.

(Pokraování.)

^ Poet hovzího dobytka inil dle sítáni 1910 v eských zemích
90/0 z veškerého dobytka cislajtánského.



Obecné školství Bosny a Hercegoviny.

Dr. A. Hassmann.
(Pokraování.)

A
nejen rozmnožováním konfessionálních škol zakládala

pevná pda pro budoucnost. Staré i nové školy jsou z

konalovány. Jak jsem vzpomenul, vzorem byly tu zen

školy obecné. Ale vše není od nich slep pijato. Zejména konfe

onální školství pravoslavné nepijalo nikdy za základ svého vyi

vání školní knihy vydávané zemskou vládou. Byly národní tend(

Srb trochu píliš suchopárnými. Vláda zachovala si sice vý:

zkoušeti i knihy školní konfessionálních ústav uebních i pr

eliminovati to, co neodpovídá jejimu vkusu. Praktikm srbsl

podailo se však pes tento kámen úrazu zavésti na své školy kr

nejen literou, ale i duchem ryze srbské, psané však obratn. Zen-

vláda nemohla alespo na nich shledati ani v dobách persekuce

vadného.

Uební plán byl bhem let osmdesátých postupn rozšio^

vedle tení, psaní a pot poalo se uiti i poátkm geomel

zempisu, hospodáství a hlavn djin. Obratná stylisace djep

vhodné ukázky z národních písní guslar v ítankách, vše to n(

uchovalo to národní niveau, jež zastihla okupace, ale i zvýšilo i

pipravilo to, že dnes právem mže zváti ministr Burian Srby

intelligcntnjšíni elementem Bosny. — Snad musíme ješt c

tento výraz rozumti cum grano salis, ale bude-li se pokrao

i dále v duchu a disciplin posavadní, dokáme se, že se bude k

úpln s pravdou.

Jak dalece jde konkurence konfessionálních škol pravoslavn

mžeme seznati z toho, že v míst, kde jest zemská škola ob(

spolu s pravoslavnou, snad ani jediné dít srbské nenavšt^

zemské školy obecné. !
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A úspch škí)l tchto naní malý. Snad v didaktickém ohledu

leccos vytknouti, ale jisto jest, že srbská obecná škola vycho-

;á ádné Srby. Tato jednostrannost ovšem pipravila uitelm

iským zejména v dob, kdy vanul v Sarajev vítr vše srbské

iczívající, mnohou krušnou chvíli. JJnes se však tento stav

(St akceptuje.

Za srbským konfessionálním školstvím stojí dosti daleko ka-

ické. Katolický Bosák velmi pesn rozlišuje to, co je nutné

o, co je užitené. Zpravidla pak dosti mu na tom, co jest nutné.

la jeho vychovatelkou katolická církev. Její representanti

uiti, zejména v okolí Sarajeva, Trávníku a jedné ásti Hercego-

y, stejn jako ád františkánský nebyli lepší na okupované pd
:li jinde. Byli sice polititjší. Zatím co se Vlaši (Srbové)

hocnými muslimany rvali o existenci a trpli, znali si jmenovaní

'\c vydobýti na tureckých panovnících a jejich námstcích fer-

-ny, jimiž zajištna jim volnost víry, ale i majetek, který nebyl

if horší. Ve vdomí své moci nebyli jmenovaní ádové ideálnjší

rch jmenovc na západ Evropy. Dávali to, co bylo nutné a nutné

o- pouze býti katolíkem. Dostávalo se tedy katolickému obyvatel-

'u na jeho konfessionálních školách jen to, co inilo katolíka kato-

'ím. Psaní, tení zstávalo více majetkem klášter nežli vících.

pruhy, která by vedla k poznání, nebylo lidu dáno. Z církevního

:ha nebylo ji možno dáti, a druhého ostenu k práci ani nebylo.

Katolická církev jest církví mezinárodní. K národnímu probuzení

spla jen výjimen. Bosenští katolíci dávno ješt neznali nic

,ílx), nežli že jsou katolíky — pezdívkou Sokci — , kdy pravo-

^ní už cítili dobe píbuzenství sousedních Srb. Dnes sice práv
p?pním kléru katolického nezove se už katolík bosenský Sokac,

piirž Chorvat, ale jméno to nemá pro žádné ceny. Nezná jeho vy-

hrnu, dosahu ani povinností, které ukládá. Jest pesvden, že

jplík a Chorvat je jedno a totéž. A pece ekl bych, že toto nové

menování vtisknuto je lidu ne z píin národnpolitických, nýbrž

i írkevn-politických. Zdá se mi, že katolictví nemohlo dosti ne-

3 inn hledti na mohutnní pravoslaví v Bosn, i snažilo se nabýti

p rouškou národní širší base proti pravoslaví. Jestli jsou katolíci

vlosn v menšin, mají se vyrovnati pravoslavným pomocí zahra-

dí!

Nedostatek jakékoliv pohnutky k šíení poznání a osvty v lidu

1 za následek, že katolické konfessionální školy mají jen velmi
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malý podíl na všeobecném probouzení bosenského lidu, pes znaí

pomoc vládní.

Kdežto r. 1879 existovalo ješt 54 katolických obecných š!

shledáváme jich r. 1904 jen 32. Zatím co tedy pravoslavné obe

školy vzrostly od r. 1879 ^ potu 56 do r. 1904 .na 69, sklesl pc

katolických o 22, A tento rozkladný proces pokrauje dále.

školním roce 1909—19 10 existuje už jen 29 katolických konfessioi

nich škol
;
poet pravoslavných rozšíil se zatím na slušné íslo i

více jak jednu tetinu zemských škol obecných.

Mládež, jež by mla plniti katolické konfessionální školy,
]

jímá vtšinou školství zemské. Tím jest snad výchova katolík

levnjší. Pravoslavní však rádi obtují pro své školy znané jm

jen aby svj samostatný pe zachovali a štpovali.

Na posledním míst vzpomenu konfessionální obecné škol

muslimanské.

Hodža s rákoskou, dti kývající se a uící na pam úry

koránu a rozliné obadné modlitby jest i dnes podstatou tol

konfessionálního školství. I dnes uí se ty pti, šesti až jedenácti

hlaviky to, a jen to, co se uili jejich ddové. Uí se sice arat

ísti, ale tené se jim nepekládá. Ptáte-li se i vtipnjšího musí

dnes, co znaí ten i onen výraz arabský, nemže vám zprav

odpovdíti
;
pošle vás jednoduše k svému uiteli, hodži. Ctní a p;

— a už latinkou nebo cyrilicí — mateskému jazyku, poítání

tomu se na mektebu neuí.

A v této iuírn sedí trpliv dti asto už od pti let po

až osm rok. Absolvujíce tuto školu znají sice svou víru, znají

jsou muslimy, ale nic více. 2e muslimanství není více tím ve

odporuením, s kterým mohli projíti ped lety skvle životem, t(

uí teprve život sám. A uí trpce. Lid sám trpí tím nejvíce.

Obchodník, jenž mohl za starodávných pomr prosperoA

dnes jedva žije. Chléb od úst mu berou ipernjší jinovrci, zejrr

Srbové. A polepšení — odkud je ekati? Národní zástupci v bo

ském parlament jsou skoro s devadesáti procent sami analfab

Jediné, co je dosud chrání, je zemská vláda sama.

V letech devadesátých sice projevila se u musliman touha

obrození. Mekteby mly býti reformovány, pedány do rukou k^

fikovaných hodž a uební jejich plán systemisován. Až d(

mohl býti hodžou každý muslim, jenž znal trochu arabsky ísti a
^

potebné modlitby na pamt. Vdomost tuto nabyl bu ze svého
j

letého sezení v mektebu, po pípad pobyl ješt dva, ti roky na

1
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dc mcdrcsse (vyšší konfessionální škole muslimské) — a pak

•átiv se dom, stal se hodžou. Zamstnáni toto bylo jeho vedlejšim

imstnáním. Pracoval i dále na svém stateku nebo sedával ve své

ivárnioc nebo duanu (obchodu) a njakou tu hodinu uil dti,

lat jeho byl velmi nepatrný, zpravidla záležel v naturaliích, které

,m s mošnou na zádech vybíral.

Uebního plánu nebylo. Každý hodža ml sviij systém, podle

íhož uil. Pedagfogie byla mu ovšem neznámá. Pedíkával jedno-

iše a dti opakovaly. Málo vtipná hlava se otvírala rákoskou.

7.Q. s tmito uiteli nebylo mnoho poízení, uznali tedy r. 1890

fuslimani konen sami.

I' Vláda jim šla na ruku. Založila v Sarajev r. 1892 jakýsi ui-

!
Iský ústav pro hodže, t. zv. dm uitel (dar-ul-mualim), kamž

j-ijímáni žáci medress. Škola tato existuje dosud. Ale uitelé tam

!:dlaní neuí na mektebech, nýbrž na zemských obecných školách,

i ebylo žádné ochotné ruky, jež by je platila. S almužnou starých

í>dž nechtli se pak spokojiti.

I'
Téhož r. 1890 zreformován systém uení na mektebech i pro-

íden na nových t. zv. reformovaných mektebech, založených r. 1894.

^le neml žádného úspchu. Muslimani brzo ochladli. Provedení

bbré myšlenky mlo státi dosti penz. Zemská vláda nepokládala se

|'i povinnu tu píliš pispívati, nebo šlo pouze o vyuování nábo-

iínství, vakuf^ nebyl dosti finann silný pro nové investice, a inte-

'ssenti, kteí s poátku projevili vli školu podporovati^ musili býti

splnní svého slibu dohánni exekutory.

Celá myšlenka tedy padla. Roku 1906 existovalo sice ješt 85 re-

)rmovaných mekteb, ale poet jejich se geometrickou adou tení,

emská vláda vydala sice na udržení tchto škol v celku do r. 1896

76.515 K, ale tento peníz je neudrží.

Konfessionální školství obecné musliman tedy representují

dnes ješt starodávné mekteby. Roku 1906 existovalo jich ješt 810.

rozmnožováním obyvatelstva množí se i tyto školy. Roku 1907 jest

ch už 940 i pohlcují 35.856 žák. Roku 1910 shledáváme 1970 mek-

;b s 64.805 žáky. Reformované mekteby vzrostly za dobu šesti-

tého svého trvání pouze o 9 nových škol. Na tchto 94 refoirmo-

aných mektebech uí se 7719 žák, v tom 1262 dívek muslimských.

Ze jsou školy tyto nezpsobilými konkurrovati zemským školám

Decným, jest oividno. A pece má od nich pokrok na poli školství

^ náboženský fond muslimský.
NAŠE DOBA. R. XIX., , 5., 1912. 20. února. 23



škodu nejvtší. Nebo návštva mektebu zadrží muslimanskou mládí

od pravidelných obecných škol. Desetiletý hoch má býti pí"ijat c

první tídy obecné školy ! A pece teprve v deseti letech vychá

z mektebu. A ostaviti mekteb díve, k tomu se nemže skoro nikc

odhodlati. Eez nauk mektebu je muslimaiiu nemožno žíti.

Z tohoto dvodu jsou muslimani ídkými návštvníky zemskýc

obecných škol. Brání jim v návštv tchto mimo už uvedenou okc

nost pedsudek náboženský. Starý Turín nemže se zprostiti obav

že dávaje dít do nevrecké školy, neiní smrtelný hích. A nedv:
tato pivádí s sebou ten až nepochopitelný analfabetism, a což je

ješt horší, pímo nechu k uení psaní a tení. Musliman vyzbroju

se sice pro ráj boží, ale život dnešní zstavuje jej naiprosto chladný

a pohrdavým.

Kontingent žactva zemských škol obecných tvoí tedy pedevši

katolíci, muslimani, a tam, kde není konfessionální školy pravoslavn

i Srbi. Muslimani jsou sice pravideln na obecných školách ve v
sin, ale percentuáln úastní se vyuování na tchto velmi slat

Nesmíme zapomínati, že je obyvatelstvo mst skoro vesms pevahc

muslimanské.

A co je nejzajímavjší, pes všechny instrukce vládní, dai

okresním politickým úadm, pes varovný hlas žurnalistiky, žact^

na zemských školách obecných konstantn ubývá. Každá správ

zpráva ministerstva financí vykazuje úbytek žactva ve srovná

s pedchozím školním rokem. Píinou tohoto úpadku je jedin n

pochopení pro školu, s jakým se shledáváme ve mst i na vesni<

Nechu ke škole je sice u srbských rolník znan menší nežli u dr

hých konfessí — ve mst jí vbec není — , ale jest i tam. Roln

radji upotebí jediného syna za pasáka koz, nežli aby jej poslal (

školy. Napomínání odvrací od sebe poukazem na svou chudobu. P
svdil jsem se však nkolikaletým stykem se sedlákem bosenskýr

že obrana tato je velkou vtšinou pouhou výmluvou. Hlavní vadc

jest pohodlnost a nevdomost. Stariješina nechce si najíti pasák

nebo nemá chu platiti obecnímu honáku, protože by takto vydal a

to, co pojí jedna slepice za pl roku. Chce využiti sil své zadru<:

do poslední kapky. Jest bosenský sedlák velmi egoistický. K ton

pak ješt jeho nevdomost! Na by syna posílal do školy, když o

který ve škole nebyl, pece žije a žije dle svého mítka dobe. Z
konalení. pokrok jeví se mu smšnou zbyteností.

Tuto koru rozbíjeti nemohou úady. Tlakem s hry se nezvíte:

Teba tu drobné práce a práce soukromé. U Srb pejala tuto úlol
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rnis\JLiri« a dnes hlavn »Srpska narodna organisacija«. Tato jest

ic spolkem politickým, ale nemanipuluje s massou jako materiáleín,

lir/ pracuje s ním jako druh a rádce. U Chorvat pracuje v tomto

luni »Napredak«.

Politické kapacity bosenské doporuovaly vlád zlomiti odpor

\n ke škole mocí. Radili zavésti obligatorní návštvu školní, sli-

ní m už osmanským školním zákonem. Vláda se zdráhala. Ned-
LTovala této rad a na každý zpsob nechtla pevzíti na sebe odium

;to novoty. Teprve majíc parlament za sebou, vydala r. 191 1 zákon

obligatorní návštv škol.

,\bsolutn obligatorní však návštva obecných škol není ani dle

lioto nejnovjšího zákonu. Jest povinna školní návštvou mládež

rozdílu víry a pohlaví, poínajíc sedmým, osmým nebo devátým

koin vku svého, ale pouze potud, pokud jest bytem vzdá-

na od školní budovy nejdále 4 kilometry.
Pijmouti tento modus, navržený vládou, byl parlament nucen

nkolika dvod:
Všeobecná povinná návštva škol nedala se prost provésti, nebo

íú potebných školních budov. V roce 1909—1910 jest v celé Bosn
* Hercegovin jen 306 zemských obecných škol. Školní sí jest tedy

^t stále dosti ídká, i zstává takovou, vpoteme-li i 143 konfes-

onální školy obecné i 9 soukromých. Upraviti tuto sí tak, aby

fdpovídala potu školou povinné mládeže, znailo odložiti realisaci

ikona na nedohlednou ješt adu let.

Tomu nedalo by se odpomoci ani zvtšením školního okruhu,

U'rý i takto jest již znan veliký.

Provésti opravdovou obligatorní návštvu školní znamenalo by

nidovati v každém mst i v každé vesnici školu; a ve mnoha vs-

ících í více škol. Zem okupované nejsou totiž osídleny dle systému

esnic, nýbrž dle systému dvorového. Dnešní vesnice jest jen souhrn-

ým oznaením politického sdružení více míst (maha, selo), jež jsou

'amnoze i nkolik hodin cesty vzdáleny. Taková vesnice

'aujímá pomrn znan velikou plochu velrni ídce osídlenou. Jedno-

:ivé mahaly representují starodávné dvory, osídlené zadrugou, jež

t: prbhem asu rozdlila. Znakem toho jest jméno mahaly, jež

i^pravidla souhlasí s rodinným jménem jejích obyvatel.

Vzdálenost jednotlivých mahal od centra vesnice, které snad ani

bec obydlené není — tedy geometrického centra — nesmíme však

rovati pouze geograficky, dle mapy. Nesmíme pustiti z oí, že

esta ta je jednou z nejhorších cest vbec, nemá vbec srovnání s na-
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šimi cestami, nýbrž odpovídá ješt stále stavu cest v Makedoni

jinde po Balkán. Cesta ta je pravideln pervána potoky, jež nen

lávek. Pehozený strom, nkolik kamen usnaduje pechod. To
cestou ani devítiletý hoch nepejde ješt bez nesnází v lét. na

v zim.

A nápravu cest ekati v dohledné dob je nemožné. O tyto ce

má peovati selská obec, jež však není organisována zpsobem, kt

by zaruoval uplatnní její. Udržování cest jest úkolem obývat

obce. Zem vydržuje jen hlavní cesty, hlavn strategické. A
bosenského sedláka ekati nápravu — znaí odložení vci ad calen^

graecas. Radji se namáhá nejhorší cestou, nií svoje soumary, :

aby piložil ruku k dílu. Praví, že platí na cesty ; ovšem že da t

pohltí správa zemských cest. Opravu obecní cesty lze proto prov(

jen s etnickou assistencí, což se gcneralisovati nedá.

Nebylo by tedy zbytí, než stavti školu v každé obci, na což r

penz. Mly by totiž tyto stavby provésti dotyné obce samy, jež

náklad tento nesnesou. Daová síla obyvatelstva jest skoro vyc

pána zemskými danmi
;
pirážka obce znaila by donucení k zad

žení a normální úrok v Bosn je 8—lo procent.

Nezstalo tedy, než pijmouti modus vládou nabízený.

Dozor nad návštvou školy, zápis dtí — to vše jest vloženo
]

do rukou t. zv. školního výboru, jenž ovšem nemá docela

spoleného s naší školní radou. Není tu autonomie, nýbrž pouze p

nesení jednoho dílu dosavadní agendy politických okresních úc
na laiky.

(Dokoneni.)



ímile Boutroux : Filosofie ve Francii od r. 1867.

Peložil Rudolf Malý.

(Dokoneni.)

III.

Pokoušíme-li se, seznámivše se s hlavními smry, jimiž proudila

ve Francii filosofická innost za posledních ticet let, z té práce

\ voditi nkteré obecné závrky, tož jeví se zvlášt zajímavou

i;izka, zdali obraz, jejž jsme nartli, znázoruje pouze ruch filoso-

u ký ve Francii, i vyznaují-li souhrn tohoto hnutí njaké speci-

ick\' francouzské rysy. Obecn se shodujeme v tom, že pikládáme

clkým filosofickým dílm, jež bhem minulých století vznikla v An-

lii. ve Francii, v Nmcích, zvláštní anglickou, francouzskou, n-

^neckou známku, Lze-li tak tolikéž ve století pítomném? Možná-li

'ešt mluviti o národní povaze filosofické produkce, uvážíme-li mno-

hých filosof, o nichž jsme byli práv rozprávli, tsné vztahy k my-

litclm cizím, .a povážíme-li mnohonásobnost peklad, které po-

kytly množství dležitých dl filosofických všem ku použití po li-

')OStÍ?

Prvním spoleným rysem práv vypsaných prací jest, zdá se,

[isilí mysliti opravdu všeobecn, a zárove, jak jen možno vymknouti

;e vší školské tradici, pokud si jí auktoi jsou vdomi. Není tu ne-

:ajímavé, existuje-H ten znak opravdu; nebo jest známo, že bývalo

ly domýšlivostí Descartovou ignorovati vše, co byl kdokoliv

,nyslil ped ním. Alespo chtl íci, že se usilovn namáhá mysliti

x> zásadách samotného rozumu, rozumu jediného a všeobecného.

\ to, obecn posuzováno, francouzský rys.

Jiným znakem jest znaného množství našich filosof zejmé

líhnutí ke spojení filosofie s positivními vdami, zvlášt s matema-

:ikou. Starají se o prokázání nkolika druh jistoty; a jistota po-

sitivních vd, zejména vd matematických nebo fysikáln-matema-

íických, ráda se jim zdává jistotou par excellence. Hledají ve filosofii

jistotu touž aneb obdobnou ; a shledají-li, že filosofie na tom neb onom

íáklad vystavná takové jistoty poskytnouti nemže, bývají mnohem

spíše náchylní rozvádti filosofii na vdy, nežli uznati duševní

vdy, které by byly vi pírodním vdám naprosto rznorodé.

Naši filosofové jeví se tímto stavem opt ddici Descart,
Malebranche, Comtev.
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A posléze, naši filosofové — pi^es znaný vliv, jejž mly
jejich rozjímání vdy positivní — nevzdali se ani onch subtilní

studií lidského srdce, v nichž byli vynikali francouzští moralií

XVII. a XVIII. století. Ani u našich psycholog nejupoutanéjší

na experimentování objektivní nechybí zcela studium, upiaté na sv

jektivní stránku zjev. Aby mravní život pozorovali a analysov:

zrovna, naši moralisté zaujímají vi nmu .postavení svých pedl

A subjektivní stránka vdomí, považována njaký as za pasi>

vedlejší zjev, rychle se u nás znovu stala skuteností, a znovu se

vd uplatuje — den ze dne dležitji. Ba práv z nejpvodnjší

pokus naší nynjší filosofie jeví se subjektivním vyzkoumáván

vdomí, vystihováním jeho pímých základ a nejvlastnjší inno
(H e n r i B e r gs on).

Tak tato filosofie, jakkoliv se zárove projevuje neustále se

dárnjší s filosofickým badáním jiných zemí, povšechn zachová

jisté povahové vlastnosti, jimiž se zvlášt vyznauje duch francouzsl

Možno-li nyní — to druhá a poslední otázka, kterou bychc

si rádi položili — možno-li získati pontí o cekovém pochodu t(

filosofie, a zvlášt, je-li možno v ní rozeznati njaký všeobecný sm€

Pedevším patrným úkazem jest postupné oddlování vše

vtví, které tak dlouho nesl a spolenou mízou povzbuzoval pe k

sické filosofie.

Filosofie se nahrazuje mnohostí rozdílných a samosprávný

vd: psychologií, sociologií, logikou vd, djinami filosofie, ktei

jsou zdánliv na ústední filosofii tak nezávislé, jak mohou býti \

sika nebo chemie. ekl bys, že se blíží doba, kdy úpln odbytou íí

sofii bude prost zastupovati kolekce filosofických vd, totiž nko
jednotek, pipojených k seznamu vd positivních.

Pipomenete, že podle obecného zákona lidského ducha po te

náklonnosti k analyse musí jednou pijíti úsilí o synthesu ; že dne;

filosofové jenom schystávají stavivo, z nhož píští stavitelé posi

vjí nové budovy?

Taková domnnka byla by nepochybn neplatná, nebo jí nija

znamení nedovozuje. Smysl pro cenu filosofických syntes, který u r

nikdy nebyl píliš živý, spíše se dnes jeví otupenjším než kdy. Rob

pravdu, zvanou metafysická, subjektivním skladem výsledk analys

považuje se za nerozvážné a zbytené — nech jest ona subjekti\

innost jakkoliv dmyslná.

Nezatajujme si : zevrubné nahrazování ústední a jediné filoso

samostatnými filosofickými vdami, stavnými výhradn na se
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hlasných vdách positivních, není vývojem, nýbrž potlaením filo-

psofio. Ona vyžaduje pro své bytí dvou podmínek: i. pojetí vcí z hle-

'diska jechioty — filosofie jest v podstat úsilím o souhrnné ovládnutí

lidských vdomostí a o pivedení jich na spolený princip; 2. jednot-

ilo principu, erpaného z lidské pirozenosti. Filosofie chce netoliko

iM^/,návati, nýbrž i chápati, a tím hodnotiti. Ovšem, chápati jest —
\ /.tahovati k sob. Jistý antropomorfism tak jest obsažen již v samém
pojiim filosofie. lovk rozumí vcem jenom pokud v nich nalézá

.be.

Nuže, positivní vdy podle definice pírodu odlidšují — neznají

iitiž, dají-li se vci njak uvésti na jednotu; jsouce ástmi mnoho-

iiisobného, k jakési jednot dozajista míí, ale jest jim zapovzeno

s\ új cíl míti kdy za princip, a za skutené o sob považovati redukce,

kierých zkušenost potud nedosvdila.

Zkrátka, z dané vdy mže vdecky vzejíti jenom vda pesnjší

aneb obecnjší, i nanejvýše ona zatímní vdomost, jež se nazývá

hvpotesou, nikdy však spekulace, hovjící jménu filosofie. Každá

\š&)becnost, která se k vd pipíná, jest z vdeckého hlediska bu
P istou vdou nebo planým tlacháním.

' Kdyby tedy bylo doslovn rozumti úmyslu, jejž asem proje-

.vují filosofické vdy, odlouené od spoleného kmene: nieho již

nevdti o ústední filosofii a výhradn se živiti šávou positivních

vd — slušelo by se za daných pomr uznati, že pítomné hnutí do-

máhá se naprostého zahlazení filosofie a úplného nahrazení jí vdami.

Ale jest opravdu jisto, že filosofické vdy, jak se ped námi

vyvíjejí, odvrátivše se od filosofie, jejíž dogmatism jim byl na zá-

vadu — jenom k tomu smují, aby splynuly a sjednotily se s vdami
positivními ?

Z dosavadního líení vychází, že snahou našich filosof jest ro-

azeznati ve vcech specifický a opravdu karakteristický prvek, tedy

co jest v nich nejvlastnjší, snad jediné, v em jejich jsoucnost

pravdiv záleží ; kdežto vda svou pozornost sousteuje na vše-

obecnou stránku zjev — pátrajíc, jakým úkosem by na n bylo

hledti, aby vyhovly kategoriím již stanoveným. Ku pontí všeobec-

ného, kteréž jest známkou uencovou, pipojují — anebo kladou

oproti nmu — pontí skuteného, živoucího, úpln konkrétního a

uritého bytí. A srovnávajíce, co jest, s tím, co vykládá vda, neustále

znamenají, že jest mezi tmi dvma smysly przev. Naši filosofové

hájí, mohlo by se íci, práva zkušenosti živé a plné vi zkušenosti

umlé a systematické, kterou zavádí vda.
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K tomuto prvnímu rysu, který již zeteln liší naše filosofy o

pouhých uenc, pidružuje se u velmi mnohých druhý, ješt vj

znanjší.

Kdežto vda zkoumá pouze, co jest dáno, a jmenuje výkladei

jen pevod události na jinou, za všeobecnjší uznávanou událos

mnozí naši filosofové, míníce, že tvrí život jest ješt reálnjší než

jeho projevy a výtvory, zálibn vyšetují netoliko hmotné a mravi

nejvnitrnjší úkazy, nýbrž i mrav, umní, náboženství, vdy a sani

zkušenosti — zdroje a pvod. Tož za tohoto studia nejeden dospív

ke zkoumání vnitní a subjektivní práce ducha pi skutených udr

lostech, totiž pi daných skutenostech, jež lze smysly postihnouti -

ke zkoumání živé moci, která bohatstvím a skuteností pedí na

všechny konkrétní formy, jimiž se projevuje. Tak se rozvíjejí filosc

fické úvahy, které se od vdy opravdu liší, pcaivadž vyzkoumáva

její podmínky a význam, ponvadž touží objeviti, jak se tvoí : jedna

události, které vda pozoruje, jednak zpsoby objektivní souvislost

kterou vda pedpokládá.

Posléze, pes nepovolnou umínnost dbáti vdy, vstoupiti d

její školy, spoléhati na její výsledky, naši filosofové nepestává

se vnovati studiu a obran princip, které s vdeckými pravdan

možno spojovati jenom velmi libovoln: myslíme ideje práva a pc

vinnosti, spravedlnosti, dstojenství a bratrství lidí. Oddáni vd(

zstávají vrozvsty ideálního. Nemíní oddlovati poznání toho, c

jest, od stíhání toho, emu jest býti.

Je-li tedy tak zejmé, že se dostává francouzská filosofii

kladouc své východisko do vdy a ne již do rozumu — jako u Deí
c a r t a a jeho nástupc — do alternativy : bud vdu zbyten zdvojí:

anebo jí nadidíš jalový žvást?— Velmi se zdá, že smr, jímž se ber

filosofovo myšlení a výsledky, jichž dochází, neuruje pouhé vychs

zení z vdy. Dnes tolik vyhlášený výraz : vdecká filosofie — dovc

luje nejeden výklad, a jest spíše problémem nežli zetelným udánír

uritého mínní. Vda sama svou filosofií vdy se nezakládá.

Nevidíme sice, že by kde francouzští filosofové se chystali zi

diti novou metafysickou syntesu, obdobnou Spinozov nebo H e

g e 1 o v . Ale což krom budování systém se jinak nefilosofuje

Neukazuj í-1 i nám samy djiny filosofie, jak systém po systému s

boí, a jak je filosofie všecky pekává?
Soustavy mají své právo, svou velikost i prospšnou úlohu

zpedmtují jistou tvánost mysli a tím jí udílejí reliéf a trvanlivo

bytnost. Ale filosofický duch, od soustav rozdílný, jest taktéž realití
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Ml práv se vtluje na njaký as do toho kterého systému; neustává

sak trvati a psobiti ani v tch, kdož se tvoeni nových systém

zdávají.

Filosofická mysl jest zvratná moc vzhledem ke vd a k v-

lem; jest schopností tvoiti rozumov a mravn. Hotoví pojmy.

íteré zkušenost a prakse stavjí tváí v tvá událostem a životním

(idminkám, aby z nich formou pírodních zákon nebo pravidel cho-

li ustálila ty, které pi konfrontaci vítzn obstojí. Filosofická

\sl tehdy dokoná své dílo a zmizí nedostatkem zamstnání a práva

jsoucnost, až budou veškeré býti a veškeré jest-býti zhuštny do

rc naprosto a navždy shodných. Nezdá se píliš odvážlivým, pi-

ustíme-li, že toho okamžiku nikdy nebude. Filosofická mysl, zá-

ove kvt i koen života a vdy, jest nco jiného nežli život a vda,

jkoliv se od nich nemže odlouiti. Svou pvodnost a plodnost do-

lede uhájiti i tam, kde chtjí mysliti jen za návodu vd.

Zdá se, že jest u nás nyní tento filosofický duch živjší a jaejší

iCŽli náklonnost k dogmatickým spekulacím. Což arci není nijaký

icela nový zjev. Descartes své metod nevykázal nejvyšším úko-

111 sestrojování soustavy, nýbrž kulturu lidského rozumu. »S t u-

jiorum finis esse debet ingenii directio adso-
;ida et vera de iis omnibus quae occurrunt profe-

i, e n d a j u d i c i a« teme v ele spisu »R e g u 1 a e ad directio-

lem ingenii«. U Pascala, u Rousseaua, u Voltairea,

i R e n a n a, kteí u nás mli tolik vlivu, nalézáme mnohem více ur-

viité, živoucí a inné filosofické mysli, nežli systémov ztrnulé a uza-

i/ené uenosti. Co nám podávají díla dnešních našich filosof, rovnž

;est hlavn úsilím filosofické mysli, totiž ducha, uvdomiti si sama

iebe uprosted vd a ád, kteréž (marozeny z nho) neustále snaží

;c od nho odlouiti a trvati o sob; ale jeho úsilím jest i zachovati

i rozvíjeti svou plodnost jak v teorii tak v praksi.

Povšechn : v teorii filosofická mysl se namáhá urovati den ze

lne dokonaleji podmínky zákonného pevádní vcí na isté pojmy.

V praksi hledí pesn vyložiti pojmy dobra, práva, povinnosti,

i pomáhati jim k vlád v konkrétních pomrech individuí, spoleností

j národ.

Filosofická mysl, která, zejména ve Francii, tsn lne ke sku-

tenostem a tím se dvrn spojuje s duchem vdeckým, není ne-

:enou a nepotebnou. Má zásadu, která jí navždy zaruuje vyni-

kající úlohu jak ve vd tak v praktickém život. Mohli bychom ji

vysloviti tak : Pravdou ke spravedlnosti.



Marie nebo Antonie Pospíšilová - Angelinou

Musy Boleslava Jablonského?
Napsal Dr. J o s. Pešek.

(Pokraování.)^

Drahý Jaroslawe!

List Wáš sub dato 10/7, jakož i balíek s auty a knihami 1

ležíte sem obdržel. Auty by mí však mnohem vjtangšj byly býwa

kdybych v nich byl giž uritý facit z celého podánj a wybránj mé

nalezl. Autovánj takové gest, abych se Wám upjmn piznal, r

negmrzutgšj vc, kolikráte sem ani newdil, co sem wlastn ke

rigowal w rukopise a co pauze w tisku ; obogj m meglilo. Nk
sem pišel na lánky, které sem neoprawowal celé. Tu sem opt m
slil, že musjm rzné kausky podle niti mit. Konen sem se na

rozzlobil a spojtal sem to gen leda bylo, a z toho »leda bylo« wyi

resultát, že podánj moge a podánj VVaše mnoho si neodevzdagj. Mj
strpenj, až pjsngi setu. Kdybychom to mohli spolu progiti. to

mi bylo ovšem neymilegšj.

Gá pjcházel pí pojtánj lánk na archy, které sme nkdy s IV

korrigowali. Neteba Wám onen smjšený cit popisowati, který

w útrob mé znikl. Neníliž prawda — tehdáž ste newdl, s gak

rozkošj korrektor Wáš korríguge! Za takowé korrektury ml by

gá Wám honorár platit ne však Wy mn. Co dlá ta spanilá korre

torka? gak se gj wede? Q)ž na mne giž docela zapomnla? nebo r

giž ani pozdrawovati nesmj ? Bogj se snad pjbuznj Waši, žé

z toho opt nebezpeenstwj powstalo ? — A gsau beze strachu ! Nt

nost sama s ohniwým rneem stále pedemnou — gá pj sahal, a r

gsem zwyklý s božstwem zahráwati.

Duše lidské gsau tony w harmonií duch. Nesjslné množst^

ton, a pedce každý gíný. Dissonancie, gsau nenáwist, konsonanc

láska. Geden ton mže s wjce ginýmí konsonovati. Po každé

^ V dopise pedešlém ti Marian místo Mariam.

* Márinkou.
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pogenj zaznj giny akkord. Nebylo-liž by i našim dušjm gednoho ze

(Ikých sauzwiik dopáno? Sauzwiiku wjtzné lásky negsau struny

iis wjce schopny; ale sauzwuku negistšjho pátelstwj — ? Wy ste

11 i chtl k blaženostem lásky dopomoci, a negste ani s to, požjwánj

I izkoše pátelstwj mi usnadniti 1 Láska má ge zgemnná a cista gako

laprslck swtla wného — a ta by — nesmla rodinou Wašj pro-

liknonti? Co sem zawinil, že Gi ani pozdrawowati ani od Nj po-

ídrawowán býti nesmjm? — Ano, píteli, gen dosti chladné pozdra-

,\ t nj a srdce okege gako prahnoucj bylina po mágowém dešti !
—

Snažjteli se. abyste mi Gi z mysli wypudil — marné snaženj

!

',á nemohu zapomenouti, nemohu Gi nemilowati ! Prawá láska,

i)rawá zbožnost a prawá poesie gsau dcery ducha gednoho, sestry

Inerozluitelné. A ohljdnte se kam chcete, budete-li gasným
• kem pozorowati, budeteli slowo »prawá« ped oima mjti,

wšude se o prawd této peswdjte. Komu netekau slowa ze srdce,

ten gest toliko umlý emeslnjk a ne básnjk, u toho troglistu onoho

upohledáwegte. Awšak i tomu, kdo werše neskládá, básnického du-

cha wždy neupjregte. M.^ gest básnjka, prawá básnjka; gegj básn

i
te znalec w oku, twái, hnutj, w celé bytnosti gegj. Ona gest i zbožná

a cjtj. pro gi nebe srdcem nadalo. A zagiste kdyby nawedenj mla,

onaby i pjsemne básnila. To by byly zagisté .pígemngšj korrektury

^nežli pro Tichou.- O cožbych se radowal, kdybych nco gegj ho do

Wesny piprawiti mohl! Co mysljte, pjteli. nebyli bychom s to, gi

ík tomu powbuditi ?

Co sem zde, nemohl sem na nic giného mysliti, nežli na Gegj

lia mg nepjzniwý osud a budaucj rozhodnutj geho nad náma ; a pro-

: tož se také nediwte, že sem as tento takoka prosnil, a prowzdychal.

jZapoml sem na celý swt, na wšecky wazby ostatnj, zapoml sem

jii že mám rodie. Ubozj ! oni slawili hody radosti, a newdéli, že pigj

lislzy mé mjsto wjna! — Pro Kwty skládám nynj nkolik romancj,

''ale do la. 29ho musjte si gešt zginad pomoci. Báchorka ur-

ena pro Wesnu. Budt obsahu delšjho než obyegné báchorky —
vv prose — na zpsob powjdky — Márinka gi bude vyprawowati.

Zstaniž to ale tagemstwjm, že práw báchorku^ chystám. Rád

1 Verše její skuten pinesly Kvty 1838, V. str. 65 ,Sen' a str. 351

Jinocha žal'. Jungmann je piítal adské. Hist. Lit. eské, 2. vyd. str. 392.

Podobn Michl J. J,

2 Tehdejší básníka hlavn do Kvt a Vesny psala.

^ Zdá se, že nevyšla tiskem vbec. Ve Vesn aspo nikoliv.
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bych gi do poslednjho dohotowil. Má krásná wyprawowatelka nádch

m duchem swým

!

Po shotowenj pjspwku do Wesny dám se dálbh do pedlá
powjdky »Modrý zwonek«.^ Ponwadž ale Ludmila- sama honor

nedostane, musjm gá gj njaký present kaupiti, aby se neeklo,

sem to pepracowáwal pro zisk.

Kdypak m nawštjwjte? Ci ste na mne giž zapomnl? Wy se r

zdá wšeckni giž zapomjnáte! Slušné poruenj na Waše pjbuzn

pozdrawugte Wrátko.

Wáš
wrný pjtel

Eug. KM. Tupý.

i8^V938- W Kardašowé Reici.

Co dlá Praha? —
Ljbám tebe, srdce wlasti mé!

Rozmilý Jaroslawe

!

Giž tetj den po mém odgezdu z hlawnjho msta poal gsem li

pro Wás psáti, ale zpomena si, že budete na báse k gmenowinái

snad giž ekati, umjnil sem si, gi djwe wyhotowiti. k emužto se

se teprw dnes ráno odhodlati mohl. Zde tedy gest — uite s nj, g;

sem Wás žádal. Proukažte mi tu lásku, a deyte gi hned opsati, N
s duplikátem

;
pak to odešlete hned do censury a mg opis, mže

hned wysázet. Gméno mé gest gen k wli censue pipogcno

otisknouti se nemá — a kdyby se státi mlo, že by censu

peworowo »Widi« žádala, bute tak laskaw a dorute mu to k po

pisu ; doufám ale. že toho nebude potebj. Gen Wás pátelsky žádái

abyste to brzo z censury dostal a co neydjwe o tisk se postaral. Be

toho se to pak u knihae zdržj. Až to ale z censury wygde, neop

mite mi hned o tom zpráwu dáti. Gen se Pjteli piite, aby se

neopozdilo ! — abych neml žádnau hanbu a žádnau mrzutost. Gá

Wám zase pátelsky odslaužjm. — Co dlá obálka? Dobrá korre

tura ! ! — Milý Garosláwku, mn se tu welmi dobe wede — ale
{

1 Také tato povídka asi nevyšla.

2 Ludmila Tichá. Rok narozeni 1838 udává Jungmann a po nm Ott

SI. Nauný myln.
3 Bží patrn o ,Slovo lásky' k jmeninám Jeronýma a Jos. Zeydle

opata Strahovského, jež pinesly Kvty r. 1837 (str. 313) ze dne 6. íjna t,

Jablonský však zde jest podepsán.
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sem pede vvelmi nespokop^en ! fren že to ncsmjm dát na sob znáti.

Všecky radosti zdevšj bych obtowal, j^en al)y se mi pediné w Praze

ostalo! Wtle mi, drahý Tí-jteli! Bh pcst mým swdkem, že bych

adgi w Praze umel, nežli w Reici žiw byl. Praha, ta krásná, roz-

ošná, srden milowaná Praha poskytupfe wjce radosti spjcjmu nežli

Irice bdjcjmu. Ale pro?.... W jirawd rozmilý Pjtcli! mne to

pipadá gakobych w cizin byl, a liliowá ulice zdá se být mau

rawau otinau. Gsem tady wšude u weliké lásce a wážnosti —
[aidý mi inj, co mi gen na ojch widj, ale gá bych pedce radji

[/ Pi-aze byl.^ U Wás, pedrahý brate! gest neymilegšj domow

(iflg— tam mám swé rodie, bratry a sestry, k njmžto m wtšj láska

/áže. nežli k tm, genž na zjccninách srdce mého chrám swé radosti

Ivystawli. Zde milugi z wdnosti a autrpnosti, tam ale v prawé

isté náklonnosti. Snad se pjroda w duši mé zmeylila a gi do lna

eprawé rodiny wdechla! Mže mi to kdo za zlé mjti? Láska gest cit

í

cit nenj powinnost ; rozumem wládne lowk — srdcem Bh !
—

podlá pan Wáwra,- gemnostpanj,^ Tonynka, And linka,* Bo-

|iumjrka, Bohusláw^k?^ Ach gá bych Wás wšecky rád widl, s Wámi
nlnwil a se radowal. Zpomjnáte si pedce na svého Karla? Zpomete

i na, — on na Wás neustále myslj 1 — Ani gsem Wám gešt ne-

Wdl, gak sem se dom dostal. Wyšed od Wás, blaudil s-em n-
';aký as po ulicjch pražských pi msjku, kterýžto tak gasn swjtil,

}:e by byl pi nm jsti mohl. Odebraw se od »zlatého andla« se

rwými spolenjky, uzel sem brzo blahodgné slunce, ano opustiwši

jitenku, ke mn se bij žilo a oswtlugjc kalné oko mé, twá mau

gasiiovvalo. Diwný pocit pogal m pi pohledu na tuto milostnau

iiebes ozdobu. S mými saucestnjky bylo špatné wyraženj. Nebyl

'em owšem také w neylepšjm rozmaru. Weselá mysl opustila m giž

pi odlauenj se od zlatého andla. Na neštstj neml sem nic pj-

Vemného k tenj. Gediné to piwábilo asem chladný ausmch do

ného oblieje, že když ostatnj spali neb djmali, gá se djwati mohl,

kak se podiwn twáegj, a sem tam hlawami házegj. — Prwnj noc

:tráwil gsem w Miljn. Druhého dne pigeli sme ped polednem do

íoobslawi, kdežto giž na mne bratr ekal. Po obdwawše tam u se-

n

1 Stejná touha Jablonského po Praze jako o nco díve u Jar. Langra.

ipisy Jar. Langra, II, (1861), str. 501 a n, V Lilijové ulici byla tiskárna

'ospišilova.

2 Vávra, švagr Pospíšilv.

' Anna, paní Vávrová; i paní K. Pospíšilová?

* Marie Pospíšilová.

^ Sourozenci Jaroslavovi,
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stenice pegeli sme za hodinu pl druhé mjle cesty a byH sm
w eici. Shon lidu, Ijbánj a gratulowánj. We twrtek na to hod

sem se do taláru a šel sem w bjlých stewjcjch a rukawikách na d
kanstwj swau poklonu složiti. Gešt wtšj shon lidu. To prý ner

mužský, to ge panna! W sobotu a w nedli sem pi mši assistowa

Rodie byli w sedmém nebi. Když sem w Praze práwnictwj poslau

chal a we dne i w noci o wezdegšj chléb náš se starati musel ; kdy

sem suchý chléb slzami smáeti musel ; když sem každé sausto

každau nit zaplatit musel — nedostal sem od laskawých rodi ar

halje, a bylo mi vzkázáno, abych gim do smrti na oi nechodil. Nyn
mohu bez welkého namáhánj poestn žiw býti, nepotebugi od re

di nieho — a otec obtowal ke dwma stm, aby mi k ferijm cist

pokog zjdil; a matka wychowala množstwj kuat, kachen, a ka

paun, aby m gen dobe astowati mohla ! Není-liž prawda, to gsa

laskawj rodiowé? Ti milugj swé djt! Dobrého chutnánj k takc

wým hodm ! Mimo to býwám i na dkanstwj a k auadnjkr
zwán, ale gá bych radgi w Praze zemata nežli zde bažanty ged

Gsem zde giž jako na trnj, ale nemohu si pomoci. Co gest tl

proti duchu ? — nenj lowk žiw gen chlebem ! — Piwo zde neti

walné — u Tichých bylo tehdáž lepšj ; ale kýž by bylo radji gak

woda býwalo! mn aspo bolenj hlawy zpsobilo. — Práw sem s

zpomnl, že sem tu ped tymi lety gistau Antonii Zpwákow
k oltái wedl; byla to prwnj ale ach i poslednj. Mn to pipad

welmi diwno. — Nebylo by možno Webrowu poslednj myšlénk

,w opisu mi sem zaslati. Nezná gi tu nikdo a gá bych gi welmi rá

slyšel. Giž gsem si gi chtl dát zahrát u direktor, ale nadarmo. Pj
teli ! pište ,mi hned! každý ádek z milowané Prahy potšj a ober

stwj srdce mé gako krpg wody prahnaucj ústa na paušti. Aspo

ádek mi napište! Gá se Wám wšem s dušj i srdcem poraujrr

wšecky Wlás pátelsky pozdrawugi a srden Ijbám, Milugete-li pa

gešt wšickni swého upjmného Karla? Mgte se dobe — s Bc

hem znj mi píliš smutn.

(Po stran) : Co dlají drahé Segprawice?^ Porute m
p. Wagnerovi. Aspo ádek mi napište!

Milý Jaroslawe!

»Elegie Beskydské« sem tedy gešt gednau a sice pozorngi pe
etl. Piznati se musjm, že se mi nynj, wjce w nich nalezšjmu, wjc

í Též vSvépravice, okres Karlín.
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li než poprwé; nicmén wšak gsem daleko od toho peutšenými

ii.izwati.^ — Peutšené bylyby tenkráte, kdyby peutšené my-

k.*nky po petenj gich w mysli našj wznikly, a tjmto zpsobem pe-

lšenými city srdce naše naplnily. Toto wšak platj gen — a sice

itu gen w gistém stupni — o tetj, kdežto w nás básnjk útchu, na-

i;je zbuzuge, í^ka : »Daufeg w Pána . . , negen hrdým vrcholm w-
'ige swtlo slunce sype hogné blahodárné záe (i) w doly

lawé — w mlhawé žaláe !« Myšlénka tato wšak nenj dosti gasn

w odna. Tato báse mla by být w cyklusu tomto poslednj, pon-

jadž gakausi náhradau útchu za wšecky ty ztráty, gež básnjk

;
ostatnjch tech elegijch žalostn ozpwuge, w sob zawjrá. Prwnj

;;st nazwjce holý popis slawnosti Radogosta, proež by se nebylo

ImU' diwiti, kdyby se duchu starožitnopiseckému neywjce Ijbila.

i'' slawnosti této nacházj básnjk charakteristickau ideu národa slo-

ianského, giž tmito slowy wygáduge: »Plamen, zpw, swatyn

is slowanský swjirá — w nmžto žige sjla, milost, wlast a wjra.«

[Milost a wjra magj zde tentýž symbol (plamen). Ze zpw na národ-

;)st, na wlast se potahuge. oswdugj slowa : Z pjsn hrdost národnj

^sláwa do slowanských srdcj hrdokrásn zwuj. A tuto práw my-

[énkii ml básnjk krásn prowésti a nám ukázati, gak se w slawnosti

lirodnj idea Slowanstwa gewj, gak se duch geho od ducha giných

Hrod lišj a rozdluge, ku p. scénami parallelnjmi, poukázánjm na

.né téhož asu národy. On ale bduge nad ztrátou idey božstwj pod

[inénem Radogosta, mjsto coby ku p. bdovati ml, že za našich

is, kdežto wznešengšj a welebngšj idea božstwj w srdcj ch našjch

nmýstila, nicmén národnost tak hluboce klasla !
—

Jilegie druhá zawjrá w sob nad mjru rzné pedmty, genžto

': pod ginau kategorij podjditi nedagj, nežli:

znamentosti wlastenské wbec (hradowé, rekowé, biblj, zname-

|.tý wlastenec, dobrodinec lowenstwa, a gine rozmanitosti) ; tyto

šak gsau tak neurit wygádeny, že báse ta skoro wtšjho kom-

entáru potebuge, nežli sama gest. To ge chyba ! Konec znj

:

»Nad hrobem wojáka slaup powstáwá,

Též nad hrobkau dwtipných lowk;
Hroby wšak, w nichž djmá naše sláwa,

Kryge tmawý rum a swadlá tráwa.<

1 Od Er, Vocela. Vyšla v Kvtech 1839, str. 121, a 129 z 18. a 25.

ibna 1839. — Báse ponechána v pvodním znní; nevyšla podle návrhu

blonského.
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Toto gest owšem welmi krásná myšlénka ; ale — k nj nák

gešt giná ! Gá aspo bych být na W . . . w^ mjst newdnému p

tomstwu na srdce wložil, gak by to krásná wc byla, kdyby nad hi

bem sláwy swé aspo duchownj, ducha pedk swých následugji

památnjky wystawlo, ginak to zstalo welmi smutné, nikoli »u1

šené«. — Te by mohla elegie III. gakožto poslednj umj stna býti.

Báse IV. obsahuge milostné myšlenky. Gá bych ale ku kor

radgi ekl

:

>Gest to látka, která srdce wáže

K památkám wymelé národnosti*,

místo k hrobu wyhynulé národnosti ; a gsaut wru památky ta

utšengšj nežli hrob. —
Z toho wšeho následuge, že skladatel elegij tchto mnoho si

poetického materiálu má, ale že si asto idey, gižto wyobraziti chi

dobe wdom nenj a geli si gi sám dobe wdom, že gi neumj ginj

tak gasn sdlit, gak by potebj bylo. asem pjliš mnoho, as(

pjliš málo ekne, k emuž geg nesgednocenost fantasie s poác

gjcjm rozumem zawádjwá. — Ostatn se domýšljm, že se dosti

ná nagde, gimžto se básn ty welmi Ijbiti budau.

P. S . . Ic^ ku p. bude ge hnedle deklamowati.

S Bohem!

^7239- Wáš pjtel.

(Dokonení.)

1 Vocelov.
2 Štulc(?).



ROZHLEDY,

VEEJNÉ HOSPODÁSTVÍ.
Deficity chronické ve státních rozpotech. — Státní cislajtánské dluhy a
dluhy hlavních stát evropských. — Kritika státního dluženi; emise rent za

laízké kursy. — Pasivní obchodní bilance a státní dluhy, — Poteba vydávati
' 4Va%ní úpisy zemských bank.

Státní rozpoet cislajtánský již delší dobu pozbyl své rovnováhy,

akoli ješt ministr financí Korytowski mohl se pochlubiti ve-

likým pebytkem 146 mil. K. Deficity jsou nyní již chronické a nikoli

'malé. Neobjevují se ani pímo, nýbrž správa finanní hledí je všelijak

na venek zahalovati : Do ádných píjm radí se bez rozpak výtžek
státních výpjek (t. zv. umoovací renta) ; vydání na t. zv. investice
povolují se mimo rozpoet jako samostatné úvry, akoli se jedná velmi

asto jen o skutená vydání bžná (na poízení vozidel drah, na úpravu

státních staveb atd.). Ale pedevším na mimoádné poteby válené, mezi

než adí se vydání, která jinak jsou stálá a jejichž mimoádnost se jeví

leda v tom, že jích stále pibývá, shledávají se úhrady stále vtšími vý-

pjkami. K tomu pipojila se poteba na nové vodní cesty, na rozšíení

telefonní sít a na jiné podobné malikosti. Takovým zpsobem státních

dluh stále pibývá a rostoucí poteba úroková nov porušuje rovnováhu

rozpotovou.

Náš rozpoet se svou ádnou roní potebou plných 3000 mil. K zna-

mená již roní zatížení na hlavu pes 105 K ili pes iio frank. Ve velmi

zámožné Francii s daleko nejvtšími státními dluhy mají celkovou roní
státní potebu asi 4500 mil. frank, ili 114 frank na hlavu, tedy jen

o 4 franky vyšší nežli u nás. Ale ve Francii nemají žádných zemských
vydání — (departementální rozpoty jsou nepatrné a zdaleka se nemohou-
srovnávati s našimi zemskými rozpoty), — a také obecní poteby a ji-

ných samosprávných celk jsou tam mnohem menší než u nás, jelikož

francouzské samospráv je vyten mnohem užší obor psobnosti. (Na p.
náklad na obecné školství je úpln obsažen ve státním rozpotu.)

*

Je pirozené jen, že pi takovém hospodaení našeho zadlužení velmi

povážliv pibývá a že celý státní dluh království a zemí v íšské rad
zastoupených iní již pes 13.000 mil. K, na nž ron nám pipadá platit

NAŠE DOBA. R. XIX., . 5.. 1912. 20. února. 24
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pes 520 mil. K. úrok. K tomu sice Uhry jsou povinny roním pispv
kem asi 58 mil. K, ale i tak je bemeno úrokové pes 460 mil. K, i 1

pes lóKnakaždéhoobyvatele ron (asi 17 frank na oby

vatele). Pouze jediná Francie má ješt obtižnjši zadlužení; iní pe
900 mil. frank ili a s i 22^ franku na každého obyvatele
Za to Velká Britanie s Irskem platí ron sotva již 17 mil. líbe

sterl., t, j. 425 mil, frank, na úroky, co iní asi jen 93^ franku n

každého obyvatele.
Ale Francie a zvlášt Velká Britanie jsou bohaté zem, kdežto naš

prostedky hmotné jsou velmi skrovné. Potebí si jen pipomenouti, ž

výnos dchodové dan u nás (t. zv. osobní dan z píjm
je rozpoten pibližn na 87 mil. K, kdežto ve Velké Britanii s Irsker

vynáší income tax (da naší osobní z píjm velmi podobná) as

35 mil. liber šterlingú, t. j. 840 mil. K, skoro desetkrát víc(

U nás však da ta poíná již od istého dchodu 1200 K ron, kdežt

v Anglii teprve od 160 liber šterlingú, t. j. 3840 K ron. Z toho lze 5

již uiniti pontí, jaká je to ohromná zámožnost v Anglii proti naší ve

liké chudob.
Není také bez zajímavosti všimnouti si státních dluh v Prusku a pi

rovnati je k našim. Prusko bude míti již bezmála na 10.000 mil. V.

státních dluh a pipoteme-li k tomu pes 3000 mil. M. jako pruský pod:

na íšských dluzích nmeckých, dostaneme celkové zadlužení 13.000 mil. y.

s roním úrokem pes 350 mil. M.^ ili 8^ M., t. j. asi 1034 K ronic
úrok na každého obyvatele, nepomrn mén nežl
u nás v Rakousku.

Ale Prusko má pi tom ohromné zdroje dchod ze svého státníh

majetku: z rolního hospodáství, ze státních les, dol, z bank a zvlášt

ze státních drah. istý výtžek ze všeho tohoto státníh
jmní iní ron na 570 mil. M. (ze státních drah samých 45

mil. M. ) a tedy se z toho zisku zaplatí nejen všecky úrok
státních dluh pruských i s podílem, pipadá jícír
na zúrokování íšských dluh — (a íše nmecká má krom

toho také své výnosné jmní) —, nýbrž po zaplacení všec
tch úrok zbývá ješt veliký roní pebytek asi 22

mil. M. Toho u nás není, naše státní dráhy nekryjí ani úrok ze svýc

vlastních dluh, a tedy zbývá pece veliké roní bemeno úrokové, kter

zstává naprosto neukrytým a musí býti uhrazováno z výtžk státnic

daní.

Je zajímavé ukázati pehled zadlužení hlavních šesti stát evrop

ských : Francie má na 32.000 mil. frank dluh s roním úrokem pe
900 mil. frank. Rusko 9000 mil. rubl s roním úrokem skoro 380 mí
rubl, ili pes 1000 mil. frank, takže celkové roní dluhové zatíženi

j

tam nejvtší; arci nesmí se zapomínati, že Rusko má již pes 160 mil. lid

a skoro polovice úrokového bemene je uhrazována istým výtžkem dral

státních. Nmecko a nmecké státy mají už pes 20.000 mil. M
státních dluh s roním úrokem pes 700 mil. M., t. j. asi 870 mil. frank
ale samy státní dráhy vynášejí skoro tolik istého zisku, co je zapoteb

na krytí úrok všech státních a íšských dluh. V Rakousk u- her
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sku mají oba dva státy již plných 20.000 mil. K státnich dluh, na nž
roni úrok iní více než 800 mil. K, t. j. pes 840 mil. franku, z ehož vý-

tžkem státního jmní (drah) je uhrazována sotva tvrtina. Velká B r i-

t a n i e s I r s k c m má státních dluh sotva 680 mil, liber šterlingú s ro-

jním úrokem 17 mil. liber šterlingú, t. j. 425 mil. frank. A konen Itálie

pes 12.500 mil. frank (lir) s roním úrokovým vydáním as 437 mil.

frank, z ehož znaná ást je ukryta výtžkem státních drah.

*

Ale nejhorší je pi státním dlužení rakouském a uherském, že dluhy

[ty taik úžasn vzrostly teprve v posledních letech. Ješt dle rozpotu na

rok 1909 inily úroky na státní dluh cislajtánský sotva 380 mil. K, kdežto

na r. 1912 jsou už siln pes 460 mil. K. ; tedy pibylo státních
dluh rakouských za ti léta víc jak o 2000 mil. K, a po-

'1'>hn rostou také státní dluhy uherské.

Tomuto úžasn ukvapenému zadlužování v dobách úplného míru je

ovšem pimeno, že náš úvr tím zle trpí, a že dnes rakouské a

uherské státní papíry mají nejnižší kursy ze všech
[vtších stát evropských, ani španlské a turecké ne-

[vy jímá je. Turecko, které je zapleteno do beznadjné
[války, a které také uvnit je zle rozháráno, tak že zá-

pasí skoro o bytí a nebytí, pec má lepší úvr než naše
!monarchie. Nemli by se nad tím zamysliti naši rozhodující initelé?

Co je nám plátno zbrojiti na suchu i na moi, rozmnožovati šiky armádní

a stavti nové dreadnoughty, když v rozhodném okamžiku bychom jich

ani nemohli použiti pro nedostatek penz?
A ten nedostatek je takový, že letos koncem lena náš finanní ministr

nemohl se odvážiti ani na výpjku 250 mil. K 4procentní renty, které po-

teboval, nýbrž musil se spokojiti s pouhými 200 mil. K. A to byla vý-

pjka na železnice, na telefony a na vodní cesty, tedy vesms na hospo-

dáské úely. Kdyby se bylo hleslo jen, že snad by se toho mohlo užiti pro

skutenou válku, zajisté, že by se byly zavely všecky mšce kapitalist,

nebo by se musilo sáhnouti k výpjkám lichváským. Ale s tmi se

dlouho nedá vystaiti, aby se nepivodila hrozná katastrofa hospodáská
i politická.

Ale o tom je nejlépe dáti mluvit suchým íslicím. Bylo již v » a s e«

(v Hlídce jeho ze dne 24. ledna t. r.) uvedeno, jaké byly letos v lednu

'zrovna ped uzavením rentové pjky 200 mil. K kursy státních papír
jednotlivých stát. Podle nich nyní má nejlacinjší úvr Francie a nej-
horší a nejdražší Rakousko a Uhry. Dne 20, ledna zúroko-

valy se totiž státní dluhopisy: francouzské 3'i7 procenta, anglické 3-24

procenta', italské 3-54 procenta, nmecké 3-64 procenta (podle ceny 3pro-

centních konsol, 3I/2- a 4procentní byly pomrn výše úrokovány), ruské

4*22 procenta, španlské 4-32 procenta, turecké 4*37 procenta, rakouské

4*41 procenta, uherské 4*42 procenta. Že Uhry jsou nám soudruhem v této

bíd a tísni našeho státního úvru, není pro nás nijakým ziskem ani

útchou; to jen naše nesnáze piostuje, nebo my ve spolené monarchii

do jisté míry ruíme zárove za uherské dluhy, po pípad mžeme míti

zlé obavy také z té píiny, že jsme hlavními viteli uherskými.

*
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Emise 4procentní renty rakouské ze dne 29. ledna byla velmi ne

šastn volena. Jedinou správnou formou za nynjších pomr mla být

renta 4I/2 procentní.

Pi kursu rent 4procentních 9075 procenta pevzata byla 4procentn

pjka od spolených bank s poštovní spoitelnou v ele za kurs 90 pro

cent a byla vyložena od tchto bank k upisováni za kurs 90^4 procenta

Pi tomto kursu dostal tedy stát 180 mil. K hotových, avšak za t

zavázal se k d 1 u h u 200 mil. K. Úroky roní z toho dluhu jsou 8 mil. K

Kdyby stát byl vydal pjku 4l4procentm, mohl ji zajisté dostati z

kurs nejmén 99 procent. Jsou totiž soukromé dluhopisy 4i/2procentii

bez sirotí jistoty kupovány na trhu nejmén za kurs 9975 pro

cent. Tedy pi subskripním kursu 99^4 procenta zajisté by se byla státn

pjka 43/2 procentní bez jakýchkoli nesnází rozprodala a banky tedy mohl

rovn tolik podle analogie 4procentní pjky nabídnouti státu kurs 99 pro

cent za pjku 4^|/2P^oc^"tní. Pi tomto kursu by stailo vydati 4^ pro
cent ní renty pouze i8i-8 mil. K, aby se za ni stržilo zrovn

tolik, co z a 200 mil. K. 4procentní renty.
Byly by tedy sice roní úroky na 4^procentní rentu 8-i8i mil. I

proti 8 mil. K, které se platí na 4procentní rentu, ale za to byl by dlu

o 200 — i8i'8' t. j. o i8'2 mil. K menší. Tedy výška úrok byla by pi

rent 41/^procentní o bezvýznamnou nepatrnost ^/^^ znanjší, za to vša

je dluh pi 4procentní rent o celou ^/^^ vyšší.

Kdyby na píklad za 10 let klesla bžná úroková míra našich státnic

pjek na 4 procenta (byla asi ped 8 lety dosti hluboko pod 4 procenty)

mohla by se pak 4 1/2 procentní renta konvertovati na 4procentní, a tu b

úroky z ní inily už jen 7-272 mil. K proti 8 mil. K z renty nyní vydant

které by se snížiti nedaly, jelikož renta ona je již 4procentní. Ovšem b

se bylo za tch dtset let zaplatilo na 4i/2!procentní rentu v celku i'8i mil. I

více úrok, ale to by se již vyrovnalo za dobu kratší dvou a pl roku a p

té dob byla by ona znaná úroková úspora trvalou.

*

Téhož dne, kdy u nás byla prodána 4procentní renta za kurs 90 prc

cent, prodalo Prusko (spolen s íší) mnohem vtší pjku 500 mil. y
za kurs ioo-8 procenta. Tedy bylo Prusku (a íši) vyplaceno hotov

504 mil. M. a závazek dluhový iní pi tom pouze 500 mil. M. Takovát

forma dlužení je zajisté nejsprávnjší: nedlati dluhy poc
statn vtší (radji menší), nežli kolik se za n dostán
vyplaceno v hotovosti.

S nekoneným dláním dluh, jak u nás tak v Uhrách, souvisí

dobe se také vysvtluje t. zv. pasivní bilance obchodní. V pel

sledním desetiletí minulého století a ješt na poátku století dvacátél:

mli jsme stále siln aktivní bilanci obchodní, t. j. cena vyvezeného zbo

od nás do ciziny byla mnohem vyšší nežli cena zboží dovezeného k náii

z ciziny. Slušelo nám to jako zemi zadlužené, která tak pebytkem utrž''

ným za vyvezené zboží proti dovezenému platila dlužné úroky, po pípa(

snad i ásten splácela dluhy. Ale od pti let se aktivní obchodní bilan(

zvrtla v úpln pasivní : vyvezené naše zboží má menší cenu než to zboi
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které k nám cizina pivezla. A sice byl pebytek ceny pívozu proti cen

vývozu (t. zv. p a s i v u m) v mil. K:

1907 1908 1909 1910 191

1

45 M3 427 434 777

Pi tom je íslice obrovského pasiva TJ'] mil. K dosud prozatímní,

Ivdožto pro pedešlá léta jsou sumy uvedené konenými (definitivními).

Když povážíme, že naše monarchie (oba státy její) nadlala na

iimoho tisíc milion K nových dlulh, pochopíme, že obrovské ty sumy

,
uvených kapitál stát nemohl ani dostati od svých vlastních málo zá-

[ možných oban, a že tedy ty vypjené kapitály aspo z ásti plynuly

[z ciziny. Na tom ani nezáleží, že jen málo pjek rakouských (více

^ ovšem uherských) bylo skuten také k prodeji vyloženo v cizin. Cizina

nepotebovala kupovati zrovna nové státní pjky rakouské a

uherské, nýbrž mohla nabývati bu už starších státních pjek nebo ku-

lovala rakouské a uherské cenné papíry soukromé nebo se stávala vi-
telem jiným zpsobem bez prostedkování cenných papír vbec.

Toto zadlužování naše do ciziny je ovšem znan vtší, nežli co iní

„pasiva obchodní bilance, jelikož my zstáváme také ješt dlužni úroky

I

z dluh dívjších i nových, kterými jsme cizin povinni, a které jsme

jinakým zpsobem vyrovnati nedovedli. Pouze tedy z ásti nové dluhy

naš(! vi cizin objevují se v pasivech obchodní bilance!

*

,

Zrovna jako je u nás nevýhodné dlati státní pjky nomináln

j,

4pr()centní, podobn je tomu také pi hypotekárních a komunálních pj-
kách zemských bank, jichž 4procentní dluhopisy se prodávají dosti hlu-

boko pod paritním kursem (od 92 do 94 procent).

Proto také se musí schvalovati ta novota, kterou zavedla moravská

hypotení banka se svolením snmu zemského, že vydávati bude dluho-

pisy 4^procentní. To by se doporuovalo také pi zemských úvrních

L ústavech království eského. Ovšem podle nynjšího stavu trhu stailo

i
by asi již vydávati jen 4i4procentní hypotékami a komunální úpisy zem-

ij

ských eských ústav, které by se snad daly prodati za kursy blízké

i,

parit. —^^-

VÉCI SOCIÁLNÍ.
Výluka kovodlník v echách. — Hnutí personálu elektrických drah v Praze.
— Sociální nepokoje v Portugalsku. — Stávka horník v Belgii a Anglii. —
Projekt dlnické osady v Praze. — Starobní pojišování na Islandu. — Owen-

sv stroj na výrobu lahví.

Rok 1912 poal ve znamení velkých boj sociálních. U nás je to

velká výluka »Zemského spolku strojíre n«, kterou úpln
zastaven* strojnický prmysl eský, v Belgii stávkuje hornictvo, v Anglii

odhlaisována hornická stávka s i. beznem jako poátkem boje, mladá re-

publika Portugalská prožívá pímo sociální revoluci.
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Dvodem k výluce kovodlník jest, že dlnictvo nepijalo pracov

ního ádu, který byl jednostrann, bez vdomí dlnictva pes to, že ko

lektivní smlouva je posud v platnosti, vypracován a živnostenskými úad;

schválen. Zamstnavatelé líí vci tak, že kdyby vše bylo pravda, žil

by eští kovopracovníci v ideálních pomrech, pi tom však by v prmysh
tomto byla naprostá anarchie. Hlavní vcí jest ustanovení, jímž zavád

se okamžitá výpov místo posavadní osmidenní, a tu poukazují zamst
navatelé na to, že toto ustanovení je pouze vyslovením stavu ve skute

nosti již existujícího, nebo prý dlníci výpovdní lhty vbec nedodržuji

Máme-li tomu uvit, nutno pedpokládat, že tak iní za tichého souhlasí

zamstnavatel, nebo práv ve strojírnách není taková libovle zamst
nanc možná. Ani mzdové pomry nejsou tak utšené, jak je líí zamst
navatelé, nebo pak by dlníci, kteí na výluku odpovdli podáním novýcl

požadavk, nyní žádali mén, nežli dnes již mají.

Zaráží již zpsob, jak byl nový pracovní ád, jenž oznaován jakc

»smlouva«, ohlašován. Dakovka na p. oznamovala dlnictvu, že by

vydán na výslovný rozkaz a se svolením c. k. okresního hejtmanství

jakož i živnostenského inspektorátu dle formuláe, který vydalo mini

sterstvo; tvrzení to, které pozdji jak okresní hejtmanství karlínské, tal

i námstek místoržitelv a dokonce i úední »Pražské Noviny« prohlá

sílí nepravdivým. Pi vyjednávání žádalo dlnictvo, aby bu nový pra

covní ád byl odložen až do vyjednávání o nových požadavcích dlnictva

anebo aby vylouení výpovdní lhty platilo jen pro nov vstupující dl
niky na dobu tí msíc. Požadavek tento byl zamstnavateli odmítnut

vyjednávání perušeno a na 23. ledna ustanovena výluka dlnictva, kter;

vlastn poala již 15. ledna u firem Kolben a Novák a Jahn.

Pohnutkou k výluce v dob, kdy všechny strojírny vykazují vyšš

zakázky nežli roku minulého, v dob, která všeobecn je pozdravování

jako poátek nového rozmachu hospodáského, kdy na všech stranácl

je vidt známky stoupající konjunktuiry, nemohla být snaha zavésti pra

covní ád, který obsahuje ustanovení jako tato: Dlník v úkolu pracu

jící obdrží úkolový lístek a jest mu volno cenu pijmout nebo dát vý

pove. Práci pes as je dlnictvo povinno vykonávat, aniž má nárok ní

dosavadní pirážky k hodinové mzd. Nebée se zetele k reklamacím

které se vztahují na vyplacenou hotovost, nebo v balíku se nalézajíc

obnos je pepoítán a s vykázanou hotovostí porovnán. Bylo peden
jisto, že dlnictvo takového pracovního ádu nepijme a o to se jednalo

Pouze záminkou k výluce byl, dvody jsou jiné. Zamstnavatele

obávali se, že dlníci využijí píznivé konjunktury ke kladení požadavk
a aby to znemožnili, snaží se pedem již zniit delším bojem odborovov

organisaci kovodlník.

K tomu hledí využít také nynjší nejednotnosti dlnictva, jehož nej-

vtší ást jest organisována v mladé ješt eské sociáln-demokratick

organisaci autonomní, a doufají, že odpor centrální organisace proti auto

nomrú pjde tak daleko, že tato úpln zapomene dlnické solidarity a bude

neinn, ne-li se škodolibou radostí pihlížet k tomu, jak píslušníci mladé

organisace budou nuceni kapitulovat ped kapitalistickou pesilou. NejJ
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ijližší dny již ukáží, zda velká doba neshledala centrální organisace

ínalými,
i «

Výluka zahájena 15. ledna u Kolben a Novák a Jahn, 23. ledna vy-

i nieno dlnictvo ve všech velkých továrnách pražských, pak následovaly

f'ýluky v menších dílnách a konen rozšíila se i na venkov, kde se jed-

liotlivé firmy jen nerady pipojovaly. Slánská filiálka Dakovky na p.
' c výpovdní vyhlášce vyslovuje nadji a pání, »aby sporné strany bhem

n[o týdne se shodly, ímž by nám byla poskytnuta možnost výpov
.,\()lati.« 28. ledna bylo dle sdlení »Bohemie« vyloueno 8055 dlník.

Obchodní a živnostenská komora v Praze nabídla obma stranám

.prostedkování ; nabídka byla pijata a 6. února konala se první schze

'ástupc obou stran. Zde sice nedocíleno dohody, ale v jednání se po-

kuje.

*

Když zdražováno jízdné na elektrických drahách pražských, omlou-

;,'áno to tím, že prý zízenci elektrických podnik domá-
hají se zvýšení plat. Zdražení provedeno — ale zízenci z toho

{^lemli nieho, le ztrátu na zpropitném. Ve schzi 25. ledna dospla

iiprávní rada elektrických podnik k »jednomyslnému pesvdení, že tou

flobou nelze vysloveným požadavkm vyhovti«. »Zemská jednota zízenc
iirah«, v níž je združena vtšina zízenc elektrických podnik, svolala

'la 5. února v i. hodinu v noci schzi tchto zízenc, kde nedocíleno

("ozhodnutí o budoucím postupu, nýbrž doporueno vykat schze správní

"ady. Obchodní a živnostenská komora nabídla sprostedkování, správní

rada ho však nepijala, jelikož »nemá píiny, aby tou dobou zaujaté

jjstanovisko mnila«.

! Správní rada poítá pravdpodobn optn na benevolenci národn-
sociální »Zemské jednoty« k mladoeské radnici, jež se osvdila již pi
posledním hnutí personálu elektrických drah ped sokolským sletem. Je
však otázka, bude-li chtít »Zemská jednota« pro krásné oi radnice znovu
riskovat pobouení svého lenstva, a bude-li chtít toto lenstvo znovu

uposlechnout vlasteneckých apel, jako se již jednou stalo.

*

Z Portugalska docházely koncem ledna poplašné zprávy, z nichž

tžko bylo vypátrat dvody ohlašované irevoluce, jež násiln hromadným
zatýkáním a stanným právem potlaována. Ze stávky zemdlc
^v E v o e, proti nimž použito násilných prostedk, vzplanulo za ne-

,jurovnaných posud pomr v mladé republice hnutí, jehož hledly piro-
zen využít také reakní živly k restauraci monarchie, jež se jim až po-

sud nedaila. Ale ani tentokráte nepodailo se jim pi ohni sociálního boje
ohát si svoji treakcionáskou políviku, a nebylo by se jim to podailo
ani, kdyby vláda nebyla použila všech prostedk násilí, jež mla po ruce.

'Svým vplížením se však mezi dlnictvo, bojující o vtší skývu chleba

a politická práva, poskytly tyto živly vlád záminky k použití násilí, po-

skytly jí možnosti volat, že republika je v nebezpeí. Na ulicích lisa-

bonských, v Setubalu, Coimbe a jinde dobývalo vojsko každé píd pdy
s velkými obtmi, syndikalisté obleženi ve spolkovém dom, na njž na-
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míeny jícny dl, na 5000 zatených uvznno ve spodcích válených lod

Hnutí sociální pevedeno v hnutí politické a jako takové násiln potlaení

Slova portugalské vlády o monarchistickém rázu hnutí usvduje z n(

pravdy nabídka anglické a nmecké vlády, že vyšlou do Portugalska svoj

válené lodi.

V Belgii zamítají majitelé dol návrhy na dosazení smíríh

soudu, jak žádají nejen stávkující horníci, nýbrž i vláda, která nemš
neinn pihlížet k ochromení veškerého prmyslu, jenž trpí nedostatkei

uhlí. Majitelé dol spoléhají, že dlníci budou hladem donuceni, aby 5

jako poražení navrátili do práce. Situace stávkujících jest zoufalá. 7. únoi

oznamovala korespondenní kancelá, že stávkující na nkolika mí stec

napadli sedláky, kteí pinášeli na trh potraviny. Vzhledem k neústuj

nosti majitel dol je vláda vyzývána, aby uhelné doly sestátnila a tží:

provozovala sama.

V Anglii zatím vyjednává se o dohodu. Všeobecným hlasováníi

rozhodnuto pro stávku, když 445.801 horník hlasovalo pro a 1 15.921 pro

stávce. Na dohodovací konferenci prohlásili majitelé dol z Jižního Wj
lesu, že dlnictvo svým postupem porušilo platné smlouvy a odešli z koi

ference, ímž výsledek její ohrožen. V Jižním Walesu je situace prá)

nejkrititjší, ponvadž strojnií a topii zahájí i. bezna stávku, in
bude práce perušena i v tom pípad, když horníci se k ní nepidají. -

Ve vyjednávání se pokrauje, pi emž vláda i prmyslové kruhy i

snaží, aby bylo docíleno dohody ješt ped i. beznem. Je Anglie r

nerušené tžb uhelné interesována více než kterákoli jiná zem. Rol

1909 bylo v jejím prmyslu zamstnáno 46% výdlen inných obyva't(

o 6% více nežli v Nmecku a ze 264 million tun vytženého uhlí sp<

tebováno doma 132 mil. tun, representuj ících I7'6 million koských s

Ježto Anglie jiných zdroj motorické síly nemá, znamená pro ni nedi

statek uhlí národní katastrofu.

*

23. ledna uvedl p. dr. Procházka svojí pednáškou v obecním don

na veej nost projekt msta Prahy pro dlnickou koloni
Dvody hygienické pikazují kategoricky, aby bylo vážn pikroeno k

šení bytové otázky dlnické. Úmrtnost dtí v proletáské Libni je ty
krát tak vysoká jako na Novém Mst; 30%. živ narozených dtí ná

umírá. Zdravotní j>omry dosplých vykazují rovnž zhoršení. Proce
úmrtí tuberkulosou stouplo ze 44 v roce 1904 na 46 v roce 1906. Pro

již r. 1908 ešen v mstském stavebním úadu projekt dlnických byt

ale uskutenitelným stal se teprve zízením státního fondu bytového, ktei

umožnil také ešení po stránce finanní. (Pi stavb representaníl

domu tchto starostí nebylo.)

Na rozhraní Libn, Žižkova a Vysoan vlastní obec pražská p*

zemek o výme 237.473 m^, jenž dosu vynášel 4125 K. Na pozeml

tomto je projektováno 391 dbmk, takže na jeden pipadá 8-6o K ron
Na pozemku, jenž má mírný svah k severu, budou tyi ulice svírat kn

hovit námstí se sadem, híšti a rybníkem. Ulice jsou projektovány ta

aby zahrady byly oteveny k jihai, a z domk aby byl výhled do tch
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hr.ul. Vedle jednoirodinných a dvourodinných domk se zastavnou

lion 54 a 90 m^* budou zde zízeny dva domy pro svobodné, lázn

(.locvinou a spoleenským sálem, a škola. Rodinné domky mají v pí-

mí velkou obývací místnost, jež zvýšením o schdek je rozdlena v ku-

\iii, jídelnu a pracovnu. Dv ložnice jsou v podikroví.

Stavební náklad dom jedinorodinných je rozpoten na 7200 K
[8800 K, dvourodinných na 12.960 a 15.480 K. Roní nájemné je roz-

eteno na 350 K, 440 K, 324 K a 387 K, takže mohou si zde najati byty

filraci s denním výdlkem 6 až 7 K. To je však nejslabší stránka pro-

[ktu. Nebo bohužel dlník se 6 až 7 K denního výdlku je nejmenší

'ist, takže pro šiiroké masy dlnictva, jež bytovou nouzí trpí práv nej-

, projekt obce pražské úlevy neskytá. Má-li zde být pomoženo, nutno

'dnak pispt hotov z pokladny obecní, zemské nebo státní, jednak —
'
to je hlavní — upravit stavební ád, aby dlnickým bytm poskytoval

»Soziale Rundschau* uveejuje ve svém listopadovém ísle peklad
|Slandského zákona o starobním pojišování z 9. er-
onc 1909. Dle tohoto zákorna. musí být v každé obci zízena pokladna

10 starobní pojišování. Všechny osoby mezi 18. a 60. rokem vku jsou

uvinny píspvky, mimo osoby, jež požívají chudinské podpory, jež mu-
ejí peovat o jednoho nebo více nuzných, jež nemají výdlku a jsou

hudé; dále jsou od píspvku osvobozeni vzové a osoby, jež jsou po-

ištny na nejmén 150 K od 60. roku. Píspvek pro muže obnáší K 1*50,

,«ro ženy 75 óre,^ stát pak pispívá na každého lena 50 oe. Obecní úady
|estavují ron seznam osob, jež jsou povinny platit píspvky.

Ženatí mužové platí za své ženy, rodie za dti, zamstnavatelé za

:amstnance, mají však právo píspvky tyto si srazit z jejich mzdy.

f V každé obci mají být ron rozdleny pravideln dv tetiny zapla-

i:ených píspvk len, polovina státního a polovina úrok z kapitálu po-

cladny. Obnos tento rozdlí obecní zastupitelstva onm osobám, jež pe-
<roily 60. rok vku, mají v zemi nárok na starobní podporu a bhem
wskdních pti let nepožívaly chudinské podpory; ve výjimených pí-
padech mohou podporu dostat také osoby chorobné, mladší než 60 let.

Podpory nesmjí býti nižší než 20 K a vyšší než 200 K ron. Není-li po-
ddáno dosti žádostí, aby celý volný obnos mohl být rozdlen, pikáže se

zbytek pokladní hotovosti.

*

Naprostý pevrat odehrává se práv v prmyslu skláském
vo výrob lahví. Láhve byly až posud tém výhradn vyrábny run
— stroje Bouchév, Severinv a j. nepadají vbec na váhu, ježto vý-
konnost jejich je nepatrná a práce dokonce dražší nežli práce runí. Ame-
rianu Owensovi však podailo se sestrojit upotebitelný stroj, který lo-
vku pevezme tuto namáhavou a nezdravou práci. Bohužel je výkonnost
nového stroje taková, že obsluhován tymi muži, nahradí 75 vyfukova
a 15 pomocných dlník. Všeobecné zavedení tohoto stroje znamenalo by

1 1 K = 1-3? K.
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naprostou nezamstnanost dlník zamstnaných výrobou lahví. Aby ta<

neblahým následkm blahodárného vynálezu bylo pokud možno zabrái

nno, ustanovil evropský svaz továren pro výrobu lahví, který získéH

Owensv patent pro celou zemkouli mimo severní Ameriku, Mexiko, Cín

a Japan, že stroj smí býti zavádn jen ponenáhlu. Do konce r. 1910 byl

jich postaveno 17. První rok po postavení stroje smí být propuštno 10^
každý následující rok 5%' dlník, kteí zavedením stroje stali se pe
bytenými. Tito však nacházejí zamstnání pi speciálních pracích sklá

ských, jež strojn posud nelze provádt. R.

ŠKOLA.
Události v bance »Praze« a Úst. záložn uitelské. — Výroní zpráva o staví

národniho školstvi v echách. — Postup práce ve stálé školské komisi. -

Drahotní výpomoc uitelstvu na snmu moravském.

Události v bance »Praze« a tsn s ní spiaté Ústední záložn uitel

ské otásly povážliv správou Zemského ústedního spolku jednot uitel

ských v království eském, sdružujícího tém ti tvrtiny eského uitel

štva v echách. Znaná defraudace v záložn a úžasné pirovisní ádn
v bance, pohybující se na samém ostí trestního zákona, ukázaly na po

vážlivé slabiny hospodáské organisace, na její špatné chápání a bez

ohledné zneužívání.

Správné heslo hospodáské organisace posunul Viktor Rašín hned o(

samého poátku svého psobení v ele organisace na šikmou plochu, kter;

nemohla jíti jinam, než kam v posledních dnech dospla. Hospodásk;
organisace ZCS nemla na zeteli hospodáské osvobozování a posilován

uitelského celku, všech organisovaných tisíc uitel, ale iK)silování n
kolika jednotlivc, stojících v ele spolku a ady jejich oddaných kania

ád po království. Jednotlivci hromadili na sebe placené funkce, shánl

se po sinekuirách, a ostatní tisíce organisovaných uitel to krvav platil

a odnášeli. Tak byla hospodáská organisace stavovská postavena n;

hlavu.

Zízena Ústední záložna uitelská, ale úvr, který uitelským massán

poskytovala, byl nesmírn drahý, daleko dražší než v okresních záložnácl

obanských, které díve uitelstvu pjky zprostedkovávaly. Vypjení
peníze zdražovaly se mimo to vysokými lookorunovými podíly a ne

zbytnou podmínkou erstvých pojistek banky »Prahy«, z jichž provis

V. Rašín se švagrem, editelem Ústední záložny, mohli se dliti za pouh(

tyletí o celé tvrtmiliony korun. Stanovy záložny dopouštly, ab}

jednotlivci mohli ústav ovládnouti nahromadním podíl, z nichž na každ]

byl hlas ve valné hromad, stanovy banky nedemokratickou institucí 80 de

legát pipouštly zase plné ovládnutí ústavu tohoto prostednictvím vy

volených, spíbuznných a skamarádných delegát. Zízeno knihkupectví

nakladatelství a papírnictví, ale tisíce uitel od nho kupovaly za plní
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, ly, aby z istého jeho výtžku mohl býti vyplácen tytisicový repre-

A-.tni honorá starostovi, zajištná procenta z istého výtžku zpro-

(ikovateli firmy z rodu Rašínova.

Správa ZOS právem je obviována, že cestu k provisnímu ádní
iiicc a záložn pímo upravovala, preparujíc pojištnce k odhlasování

nov dle pání Rašínova. Nynjší obrat její a snahy po zavedení po-

I
iku jsou již mairny, nebo ztratila k tomu základní podmínku, t. j. dú-

n nejširšího lenstva a široké veejnosti. Její dlouholeté a dvrné spo-

s V. Rašínem a jeho celým rodem vrhá i na ni stíny a proto jí ne-

\á nic jiného, než odstoupení a pedání správy dvry hodným lenm
,;;uiisace, kteí jedin budou s to zavésti poádek a uvésti hospodáské

'niky organisaní na správnou cestu, tak aby mly na zeteli hospo-

ké povznášení uitelského celku a ne jeho nkolika pedák, tvoících

úžení hospodásky se posilujících kamairád.

Zemská školní rada vydala výroní zprávu o stavu národ-
ho školství v echách na konci roku 1910. V tomto roce

itiižen byl úsporný systém v národním školství vlivem neblahých poli-

ko-národnostních pomr v zemi do míry nejkrajnjší. Škody, jež

loho vznikly, jsou nezmrné a budou pociovány tím h, ím déle sy-

ni úsporný potrvá. Dmes není na jeho zlomení ani pomýšlení.

Dle uvedené zprávy bylo v echách koncem roku 1910 celkem 121

<olních okres, 6y eských a 54 nmeckých. V posledním tyletí

zmnoženy eské školní okresy 02a nmecké také o dva.

\'^eejných škol mšanských bylo úhrnem 610 a z nich

4 eských a 236 nmeckých. Za uvedené tyletí pibylo 32 eských a

nmeckých mšanek. Mšanské školy mly dohromady 2382 tíd, pi-

•lo 315 tíd. Do mšanských škol v echách chodilo v roce 1910 celkem

^.031 chlapc (v roce 1906 50.357) a 48.194 dívek (42.225). Citelnou

atistickou vadou zprávy je, že není možno z ní vyísti, kolik bylo m-
, nských tíd eských, kolik nmeckých a rovnž kolik bylo žák v m-
ní ských tídách eských a kolik v nmeckých.
Obecných škol veejných bylo v eských okresích 3213 e-

cých (koncem, roku 1906 3106) a 24 nmeckých (25), v nmeckých okre-

ch 48 eských (41) a 2295 nmeckých (2248). Chrnem tedy bylo v Ce-

lách veejných škol eských 3261 (3147) a 2319 nmeckých (2273).
koly tyto mly úhrnem 18.441 tíd (17.398) a chodilo do nich 498.981

ilapc (488.663) a 510.729 dívek (501.073). V celku chodilo do eských
eejných škol obecných 703.320 dtí (683.561), do nmeckých 424.655

418.673). eských dtí pibylo tedy v eských školách pes 20 tisíc, n-
leckých v nmeckých školách obecných pouze 6 tisíc. Do eských škol

• nmeckých okresích chodilo 17.718 (13.303),, do nmeckých škol v e-
kých okresích 5607 (7536) dtí). Nápadné je tedy, že pes veškeré násilí

eských dtí školních v nmeckých okresích pibývá, nmeckých dtí v e-
kých okresích bez násilí z eské strany povážliv ubývá. Fakt pro eskou
árodnost vysoce potšitelný. Všech dtí školou povinných bylo v echách
,161.380 (1,102.234).
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Soukromých mšanských škol v Cechách bylo 25 (ke

cem ir. 1906 jen 20) a chodilo do nich 2125 (1813) dtí. Soukromý(
škol obecných bylo 187 C213) a chodilo do nich 19.597 (20.361) d(

Ubývá tedy jak soukromých škol, tak žactva v nich.

Z potu dtí ve vku školou povinném chodilo do vyšších šk

16.894 (13.820) a z tohoto potu 1938 (1217) dívek. V domácnos
se vyuovalo 950 dtí (876), pro tlesné nebo dušev:
vady bylo od návštvy školní osvobozeno 3802 (3670) dtí. Beze vš
ho vyuování bylo 105 zdravých dtí (155).

Dle rozlenní bylo nejvíce škol dvojtídních a to 1717 (r. 19

jen 1687) a ptitídních 11 16 (1068), nejmén bylo tytídek, a to 5

(536). Trojtídek bylo 960 (936), šestitídek 107 (92). Ani sedmitíd

a osmitídky obecné dosud nevymizely a neustoupily mšankám, první

bylo dosud 5 (8), druhé 2 (3).

E xpo s i t u r bylo 211 (173), pespolních stanic 17 (i6).Zlopol
denního vyuování kvetlo dosud na 51 školách (v r. 1906 na 6c

ásten polodenní a z ásti celodenní vyuování na 38 (36) školách. V c

ských okresích bylo zaveno 58 (ped 4 roky 81) tíd, v nmecký
56 tíd. Zjev tento vysvtluje se jednak ubytím školních dítek, jednak z

zováním nových škol v obcích piškolených a expositur.

Nové mšanky byly zízeny v roce 1910 pouze 2, nmecký
v roce 1906 32, nových obecných škol pouze 42, z nich 26 v eských oki

sích (r. 1906 bylo zízeno 45 nových eských škol obecných). Nových tt

pibylo 276, z nichž 164 v eských okresích, v roce 1906 byly oteve

493 tídy. Zde je hilavn patrná tuhost úsporné soustavy školské.

Nmin vyuovalo se na všech eských mšanských a na 6

školách obecných (v r. 1906 na 586), eštin na 59 (58) nmecký
mšankách a na 83 (73) nmeckých školách obecných. Francou
ština byla pstována na 356 mšankách (306), anglitina na

t s n o p i s na 58 (43) ,
psaní na stroji na 9 nmeckých, ruí

piráce chlapecké na 33 (28).

Pomocných škol bylo v eských okresích 8, v nmeckých
()r. 1906 všech pouze 3), školní lékai psobili na 324 (319) šk

lách, školních lázní bylo zízeno 65 (56) . Hospodáské ku
sy byly pi 128 (113), prmyslové pi 22 (o) školách. tvrtýc
roník pi mšankách bylo 61 (34).

Ústavy prohluchonmé byly 4 (4) s 28 t. (25) a 334 (39

dtmi, ústavy pro slepé 2 (2) s 5 tídami (4), ústav pí

slabomyslné 5 (2) s 9 tídami a 189 dtmi (8 s 58 dtmi), ú s t a\i

pro zanedbané dítky 17 (8) s 16 tídami a 683 dtmi (15 s 2

dtmi).

Poet mateských škol vzrostl ze 1320 v roce 1906 na 13?

poet opatroven ze 165 na 186, poet hiš pro dti ze 796 na 8?

Jednotlivých úlev v docházce bylo poskytnuto v eských okr

sích 25.593 (3^-569), v nmeckých 10.109 (16.696). Pes 14. rok vku ch

dílo do školy v eských okresích 3626 (3895), v nmeckých 1690 (325

dtí. Pro zanedbanou školní docházku uloženo 35.702 tes
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1909 36.236). Na penzích zaplaceno pokutami 27.185 K (25.528 K
i()09).

Soukromých škol mšanských s právem veej-
, t i bylo 8 eských a 14 nmeckých, bez práva veejnosti 3 (v r. 1906

kých 7, nmeckých 13), soukromých škol obecných s prá-

ni veejnosti bylo 96 eských (87) a 64 (68) nmeckých, bez
;i v a veejnosti 25 eských (24) a 22 nmeckých (33).

Na veejných mšankách psobilo 2400 uitelv a 887

itclek (v r. 1906 21 17 a 703), na obecných 15.174 uitelv a 3310

iieKk (14.584 a 2885). In d u s t ri ál n í c h uitelek psobilo v Ce-

ách 3374, na soukromých školách uilo 935 uitelských osob. D o 8 e-

\ch ústav uitelských chodilo 1243, clo 8 nmeckých
1 kandidát (1440 a 1388), do 3 soukromých eských ústa-

1 267 (r. 1906 db 2 soukromých eských 126). Nmeckých sou-

omých pedagogií v echách není. Kandidátek uíte 1-

ví bylo na jediném ( !) eském veejném ústav 173, na nmeckém 218

41 a 233), na 8 soukromých eských ústavech 1038, na 5 nmeckých 539
t)i a 144). Povážlivým zjevem je ubývání kandidátv a kandidátek na

íjných a pibývání na soukromých klerikálních pedagogiích.

Stálá školská komise postupovala také v uplynulém msíci obvyklým

zdlouhavým tempem a jednání své nikterak neukonila. Nedospla

k paragrafovanému návrhu zákona, nýbrž jednala pouze o dalších

,dách budoucí úpravy právních pomr uitelských.

Pijala návrh, aby snm uložil zemskému výboru, vypracovati osnovu

Ikona, kterým by se zajistilo pimené zvýšení požitk uitelských osob,

zbyly pensionovány dle dívjších zákon, a vdovám a sirotkm po ui-

ích, jimž se dostalo dle dívjších zákon zaopatení. Spravedlivjší

vrh, aby pensijní ustanovení nového zákona mlo bezpodmínenou plat-

>st pro staropensisty, kteí musí nést také zdražení životních poteb, byl

ítnut, rovnž návrh na 3oprocentní pídavek nejstarším kategoriím

nsist.

Pijaty byly dále zásady pro zákon substituní. Zástupci ui-
Iských osob aspo s vysvdením dosplosti mají dostávati roní od-

nu 1000 K na obecných školách a 1320 K na mšanských. Hodiny nad
íUovací povinnost mají býti honorovány 2 K. estné ze služebního místa

1 školy pespolní, je-li vzdálena víc než 1*5 kilometru, bude honorováno
)—30 h za každý kilometr cesty tam i zpt. Zástupcm správc škol bude
j'iznáván celý funkní pídavek (dosud f>olovina) a po sletem zastupo-

iní má býti pi vstupu jich do pense zapoítáván. Stravné pi pesídlení

istupc stanoveno na 5 K denn.
Velikou dležitost má vyízení otázky zatímnosti, která tíží

viášt uitelstvo velkopražské. Zatímní místa uitelská, vzniklá zizo-
áním zatímních poboek, zatímních postupných tíd, nebo systemisová-
im uitelských míst extra statum, mají býti vypisována jako definitivní

obsazována prozatímn píslušnými okresními školními radami (v Praze
Liberci mstkou radou) za stejného zákonného postupu jako pi místech

definitivních. Po ptileté psobnosti dle povinnosti mají býti zatímní
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uitelské síly presentovány zemské školní rad k definitivnímu ustane

vání ad personam, pi emž mají býti zachovávána dosavadní navrho^

a presentaní práva jako pi obsazování definitivních míst uitelsk;

Zástupci okresních školních inspektor budou pokládáni za zatímn u

novené síly uitelské. Uprázdní-li se požitky uitelského místa údle
dovolené, sluší obsazovat tato místa zatímn a nikoli dle substituci

zákona.

Základní služné katechet bude vymováno tak, aby se rovi

základnímu služnému uitel svtských s pídavkem ve výši triená

druhé zvýšení písluší jim po 2 letech, osobní pídavky, zvýšené akt

pídavky a pensionování (pi dovršení 60. roku vku) o 4 léta díve
uitelm svtským. Katecheta dostane druhou trienálku po 2., svt

uitel po 8. služebním roce (tomuto poítají se od zkoušky zpsobilos

bude tedy katecheta proti svtskému uiteli ne o 4 léta (seminární
;

dium), ale o plných 6 let ve výhod. Mimo to schváleny ješt následu

zásady pro úpravu plat katechetských : Uitelm náboženství, kteí
j

zárove inni v duchovní správ a ve školní služb, nebo kteí byli u

noveni za uitele náboženství s remunerací, butež zapoteny nejv

3 roky do služební dOby, jx)tebné pro výslužbu. Odmny uitel náboi

ství za pespoetné hodiny katechet, za výpomocné vyuování svtsk

uitel a za vyuovací hodiny, pikázané duchovním správám, butež
mené zvýšeny a stejnomrn vymeny jak uitelm diuchovního,

i svtského stavu. Náhrada estného budiž vymena tak jako pro ost;

uitelský personál svtský národních škol.

*

Moravský snm rozhodl se aspo poskytnouti uitelstvu drahotní

pomoc, která si vyžádá náklad 2,216.000 K. Drahotní výpomoc bude

mena letos dle rozhodnutí školského odboru z 12. února dle následujíc

zásad. Zatímní uitelé a uitelky dostanou 100 K, uitelé a uitelky

zkouškou zpsobilosti 180 K, ženatí uitelové bezdtní 240 ženatí s i

dtmi 340 K, se 4 a více dtmi 400 K. Svobodné industriální uitelky

finitivní dostanou 120 K, zatímní s 10 a více hodinami týdenními 100

zatímní se 4—9 hodinami 70 K. Vdané industriální uitelky a vdané
terni uitelky pídavek nedostanou.

LITERATURA.
Krásná:

Otakar Theer: Úzkosti a nadje. Básn. (Nakladatelství J. Otto v Pra
— Jaromír Borecký: Zpvy života. 1911. (Poetické Besedy Máje ada
ís. 1. Poádá Jaroslav Vrchlický. Nakladatelské družstvo Máje.) — Vác
Stech: Hích paní Hýrové. Pedmstský román. Illustroval Artuš Scheii

(Knihy Václava Štecha 4. Vydal J. Otto v Praze.)

Stalo se, že básník pedstoupil ped shromáždní a chtl promli

nkolik slov o veejné innosti. Nedali mu domluvit; »nechte si své ]
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, zakikl jej brutální hlas. A nedlouho potom muž veejn inný
ctným shromáždnim prohodil, že stokrát dležitjší n€Ž básnická

icst ncv zízený závod, obchod, nebo tak njak se vyjádil. Tak
-r. takka oficielní prohlášení o tom, že literatura u nás v dnešních

I 'lkladn klesla v kursu. Mli jsme a máme se tomu diviti a nad

zlobit? Málo by zpomohlo. Ale fakt utkví v pamti a psobí, že až

dobe porozumíme básníkovi, když žaluje: »Pár bludných v pedu
par s nimi akrobat, - a mšák, v zlatu dla, si po faiácku hvízdá.

I lil bezejmenný dav, ten ješt sílu má tu, - však cizejší mi je než

krajem jízda.* Trpká ta slova pronáší Otakar Theer ve své

lyriky Úzkosti a nadje. Básník temperamentu Dykova by

nu furiantství davu postavil s ironickým úsmvem v tvái a s vý-

um; Otakar Theer však prchá od nho v ústraní umní; »Pry
v, macechou jež byla mi, ne mátí ! — Hle, klášter umní ! . . . Kéž
zpv bych slyšel !« Jemu vbec neleží tak na srdci bdný stav ny-

II) eského života, jako vlastní osud v nm; s úzkostí se ptá, ím
on, když vidí surovou masku všech vcí a kolem sebe lidi, kteí se

Inrpí, štvou a lžou. I v této nové knize své podniká výpravy k své-

i. ne s hrdou odhodlaností troufalých sn a tužeb, ale s úzkostlivým

Km a podlomenou nadjí. Více úzkosti než nadjí chová ta básnická

c posavadního života. Básník pipadá si jako poutník, který musí

: ;it nad prohraným životem. Život jest mu drsným otrokáem^
iiým a lstivým pánem, který jej štve svou žhavou plantáží, smrt
laskavou, milenkou nejsladší, z jejíhož zraku mže pít víno smír-

smírného zániku. Úzkost básníkovi hyperbolicky vzrstá; všechno

a, rozkoš, práci, štstí i bol; vidí jen teskný listopad vcí. Avšak
ni není slabosti, ba ani odíkání, není to konvenní pessimismus:

v echto lyrických výlevech Otakara Theera je mnoho dramatické síly,

s íž úporn zápasí negace a klad života, síly, která bolesti dává vyv-
ri se skuteného prožitku nitra a není jiným než hlasným projevem
' "ivé a muící nedokavosti, s kterou touha jeho strhnouti chce, k emu

se od mládí. Jeho lyrika je mužnjší, protože zkušenjší. Proto,

i z z tch teskných chmur chvílemi probleskne jiskra nadje, chápeme
1
K- stejným porozumním: »NeJ9em už sám, kol sterý je zjev, - v ži-

1 1 mi proudí rytmus a zpv, - tunlce žiji bolestné štstí. « Chápeme
j o touhu po osvobození i jeho modlitbu, v níž prosí o požehnání, aby
b lítosti pes všechno píliš lidské upel pohled ku hvzdám. Drama-
t:ý živel jeho lyriky psobí, že symboly jeho mluví a personifikace se

Zidstatují. Tím jest umlecky významná.
Také Jaromír Borecký cítí se spoután všedností svta, chce

sisti okovy pozemské tíže a pes propasti vznésti se k svtlu výš. Také
c nalézá útchu v umní. Když nad prostým stolem hlavu sklání v dla
aidí svj život jako ke, který chadne, když vzpomíná všeho strádání
£ 'klamání, jež mu život pinesl, tu zdá se mu, jak kdos nad ním zavlá

temnou perutí, jako když útlá divka v lesní tišin se nad studánkou
sání a shrnujíc zlato kadeí ste vni mateídoušky, jako když žena
lži tiskne dla a andl slzy stírá obma: »to Poesie — duše má —
Mié utrpení zírá.« Veliké bylo jeho utrpení, bolestné a tžké, pro nž;



hledal úlevy ve chvílích básnické zpovdi : vytrpl je nad ložem dr

bytosti, hrozn trpící; v slzách líbal její choré elo, když keovit svíi

se její ruce a bílá duše její ubíjela se o míž klece svého tla a holu

kídla krví tísnila, »krví srdce zmítaného záchvaty nezavinn

strachu, - hrzy, jež nemá píin, než v zmatení chorého ivstva, -

výparech mozku, jemuž ono vše sdluje kiv, - radost obracejíc v

smích v slzu, v ztrnulost ruch«; trpla tak ona, kterou nevýslovn mil

jež mu byla jediným skvostem v žití, sluncem, jež mu svítilo v temn

Jsou to verše, jichž bolestná vroucnost dodává knize Zpvy živc

glorioly; tiskneme básníkovi za n ruku. Sdílíme také jeho radost, k

po dob utrpení mže zvolati : »Nám vrácena ! V sladké muce - Ti lil

elo, líbám dobré ruce«, když ji vidí opt zdrávu a mže dopt »píse,

rtu jež chvít - se poala, s posledním dechem v jasu - by splynul

zpívala Tvou krásu«. Na život básníkv dolehl soumrak; vidíme, jak

zvážnl a — zvnitnl. Požitek, sbájená rozkoš a nádhera ustupují
j

krutým majestátem melancholie, dsné a pece velebné, svou mukou

liké, a když ji básník petrpl, vytrysknou mu zpvy nového života,

dovede vyplniti prostá radost kosmická i smysl pro utrpení jiných, ani;

básník musí vzdáti své vlastní vzletné touhy — mže i tu zvolati : ;

cítím sil vzmach, - nad bláto, prach, - úžící hrázi, propastí srázy -

vichru vznést rázy, - setást, co kruší, - dát svobodu duši, - dráp

losti zchromit, - konvenci zlomit - a v nesmírno nebes, ve vichru r)

vyrazit z prsou vítzný vzkik« ; i nyní mže svj roztoužený zpv v:

seti k »své hvzd«, jež jest záštitou jeho žití a prositi, aby v život

stkvla se Pravdbu, Dobrem, Poesií. Rosa mystica ustupuje zelení

stromu života ; tím nová kniha znamená v tvorb Jaromíra Borecl<

stupe dál a výš. Chvílemi se v nm posud hlásí romantik a exotik,

hledí zapustiti koen v reálnosti. Svého úsilí o vybranou formu umlec
nemusí se pi tom zíkati; docílí na takovém základ jist toho, že se

varuje vzdouvati ji v didaktický pathos a skorém deklamanost, ja

místy vykazuje druhý oddíl jeho knihy (teba v básni Na Kreml
a že pro ne nedostupnou hloubku filosofie (Nad vodopád
v K r i m m 1 u) spokojí se s pimenjší prostotou výrazu, jež nabude

téže pesvdivosti, jako na píklad krásn výstižný symbol ženství v

gii o marné lásce Dv jména.
Velmi ipern jest sestaven V. Štechv rom-án Hích pí

H ý r o v é. Spáchala jej dvakráte. Poprvé, když svedena byvši mlac

lehkomyslníkem, architektem Vlachem, pistoupila na uskok matii

stala se ženou bývalého medika, Hýry, který klesl na hospodského žvai

karbaníka a opakovae starých anekdot a sprostých vtip, aby tak

dcerušce dostalo se legitimního otce. Po druhé pak, když po letech

vzdala svému bohatému zbožovateli, vlivnému hodnostái radnin

Podolskému, aby si dopómohla k znanému majetku. A kolem tohoto

chu toí se celý stroj veejného hospodáství na pražském pedmst
svými dsledky strhne k sob zájem vší veejnosti velkomsta. O i

Hýrovou, jejíž muž stal se pro ni i pro všechny ostatní úžasnou zby

ností, podstupují boj Podolský s Vlachem, sokové nejen v lásce, nýbrž

veejném psobení. Vlach zatím byl se vrátil z ciziny jako vychytralý f
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iktel staveb, a nad bývalým poniérem k paní Hýrové pimhuu>e oi

jako ona sama, vydatn si>ckuliijc zrovna v tom peclmístí, kde ona

(ivozuje živnost hiostinskou; ve vlastním dom jí k tomu pronajal la-

no místnosti. Zakoupil nesmírn výho<I«é místo stavební, a nešete

ilatkií a slibi, jimiž radniní panstvo držel v šachu, ml pevnou nadji,

šastnou parcelací dopomže si k ohromnému zisku. V tom však bu-

,1 smlých plán jeho dostane zlou trhlinu: na radnici zavládne nový

lín, v jehož ele je PodoKský, a ten zpiisobí, že na radnici rozhodnou,

\ umínné místo nebylo zastavno, nýbrž aby na nm povstalo námstí;

znamená, že Vlach za n dostane nejvýš tolik, kolik za n zaplatil sám,

li mén. Musí proto nasaditi všechny páky, aby projekt byl zmaen,

k tomu pomoci mu má paní Hýrová. Zvdl, že se jí Podolský zasle-

n koi^í. i vytasí se ped ní s návrhem, aby za pt tisícovek Podolského

ivcdla na jeho stranu: »Podolský sem chodí. Udllejte njak, aby

nkl —«. Nezalekne se, když paní s nevolí jej odbývá; vytáhnic jiný

•istík: že chce pamatovati také na své a její dít, a slíbí mu dm. To
Mibí. Paní Hýrová sice doufá, že Podolského dovede néjak obelstíti,

,idyt Vlach sám ji pouuje, že »mužští poslechnou krásnou dámU laci-

ji, než až za nejposlednjší konsekvence«. Ale když Podolský se uvolil

1 sení rady zvrátiti, inil tak v nadéji jen práv na ty konsekvence nej-

ladnjší; nevydá jí listiny, ukáže ji pouze se slovy: »Až budou zítra

iu5Í ti hodiny va svatého Jakuba, budU na vás ekat v hotelu »u váhy«

istce v prvním pate . . . Když se vás nedokám, vyletí to pozejtí zase

o prachárna. Ruku líbám. « Jí nezbude jiného, než po krátkém rozmy-

ic\v íci k sob: »Pjdu !« I stane se velmožnou paní, pomstila se na
' licílském tím, že ho finann vyssála tak, že si za nedlouho revolverem

nial duši z tla, a Vlachovi tím. že odmítne jeho nabídku na satek, jíž

uiní po smrti své ženy, která bývala zamstnána ve vykieném dom.
to si chce zpíjemniti život co neplépe; oddá se své zálib pro divadelní

j2sk a slávu, která byla jejím rílem již od mladí a která ji také poprvé

vedla na scestí. Zve k sob literární a umlecké veliiny a zamiluje se do
viioristy Baumanna, s nímž chce prchnouti za hranice; ten však opanuje

ojí vlastní dceru a ujede s ní. Když detektivní výprava matina za uprch-

iky skoní nezdarem, vrhne se do moe s pístavního náspu v Janov.
Baumann na lodi voln se vzdalující smekl. Zamával kloboukem — Ju-
inka šátekem. « Bez tenoristy paní Hýrová nechce žít.

Je toho mnoho nakupeno v román Štechov. Mravní bída žen, jež

;áry své špatnosti usilují bu zamnit klamným tpytem nádherného po-

látka vnjšku nebo svou oistu hledají v raffinované pomst; zpustlá a

lutální sobeckost muž obchodujících s ženskými tly jako s dobytkem;
:lá malichernost a bezohledné prospcháství lidí, již dostali se jakýmkoli

:psobem na povrch vlivné innosti veejné; prázdnota a hlupáctví muž,
fía nž svt hledí jako na nadšence ve službách umní, jehož oni zneuží-

vají jen pro své osobní choutky al intriky; nízkost všelijakých

'jplhavc. Víme z jiných knih autorových, že má pro takové
•'Ociální zloády — ty literární nejsou menší než ono kupení
; prodejnost — bystrý smysl a že je dovede úinn pibíti. V tomto
omán však — zdá se — nezaujímá k nim výslovného stanoviska,

NAŠE DOBA. R. XIX., . 5. 1912. 20. ónora. 25
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snad práv proto, že jich vypsal píliš mnoho. Jde mu spíše o jakousi

vadelní zápletku, ve které by jedno kížilo se s druhým, dkladn se
:

drhlo a na konec aby se z toho kluba našlo východisko, pokud moi

efektní. Chce udržeti v ustaviném naptí, nebží mu o vážnost vcí a p

pád. Jak by mohl s tak zábavnou lehkostí vylíiti teba scénu, kdy mai

zaídí vše tak^ aby medika Hýru pistihla s dcerou in flagranti ve^

v jeho pokojíku, hned ho »vezme na skipec« a vnucuje mu satek s

ped kteroužto perspektivou se medik zachvl, »jako ped náhle rozev

nou bránou pekla« (a je k tomu ovšem nevyhnutelný obrázek). Pn
také málo pesvduje jeho snaha, Hýrovou stj co stj ve všem jej

poínání omluvit: to není pochopení ani vysvtlení, nýbrž stranictví.

jejího muže, který sotva zasluhuje mén sympatického zájmu než ona, i

naší barev a stín nejernjších, a nikdy nemá pro nho slvka omlu)

ona však má buditi zdání, jakoby vše inila v právu, dovolává se št(

svého dítte: »za jeden hích — za hích ukrytý cizím oím, stojí budoi

nost jejího dítte«, ale hlavní pohnutkou k híchu jest jí žádost: »chci

ješt na sluníku ohát, chci se také jednou dostat výše na žebík, cl

aby také mn jednou musili závidti ; otásá se hnusem pi pomyšk
jak »Hýra se frivoln uškliboval, když se smlí lidé opovážili ped r

sáhnout na jeho ženu«, ba s opovržením si odplivne, ale ani na okam
nevzpomene toho, jak jej s matkou obalamutily, a že nemá vlastn pré

na jeho lásku; ale za to si sáhne k srdci a pozvedne oi k nebi, když

do hotelu za Podolským. Mžeme pak viti, že, když jednou se v ní o;

soucit k chudé staen, 3>vyrstá v postavu jako z dtských pohádel

Táž žena, která za nedlouho potom chce si na žen jiné vydražit sv(

tenoristu: »Peníze jsou ohromná moc. Nabídnu jí mnoho tisíc za nho
Dám jí ticet — dám jí padesát tisíc . . . Bude-li mít rozum, prodá mi hc

Správné by bylo, podati ji jakožto nutnou ob zlýchpomr, k tomu
však bylo pedevším teba bráti ty žalostné pomry se svrchovanou v;

ností ; té v román nenalézáme. Broto selhává veškerá snaha, chtít v

gerovati pro hlavní postavu románu jakoukoli traginost. —cj—

Pouná.

Literatura eská devatenáctého století. Druhé vydání. (Naklad?

Jan Laichter.) — V. Martínek: J. S. Machar. Pehled jeho básnického d

Literatura eská devatenáctého století. Druhé vydání. (Nak

datel Jan Lachter.)

Jest zajisté tikazem velmi potšitelným, jestliže nakladatel, který (

vážn podnikl dílo veliké a záslužné, mže po neplném desítiletí dílo í

znovu vydati. Svdí to o opravdovosti, vysplosti i vkusu eských
ná, že »Literatura eská devatenáctého století«, upravená a dopln:

mže vycházeti ve druhém vydání, redigovaném tentokráte professor

Jakubcem.
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Není doby v djinách eské literatury, která by byla více vábila déje-

literární, než doba obrozenská. Od cenných dokument, nashro-

(Idných v biografiích Rybikových, pres kardinální, filosofickou mono-

lii Zeleného, pelivé a jemné doplky Jakubcovy, kriticky pronikavé

i/.ky poetické Vlkovy až k souborným studiím a výkladm zázraku

l.cho obrození po stránce literární, filosofické i sociální rozbírána a

ládána byla doba prvních dvou stup, eského osvícenství a eské ro-

iiitiky vždy zevrubnji a dokonaleji. Mohutné filosofické hnutí realismu

uneslo v dob vítzného dobojování spor o podvržené rukopisy zvýšený

.111 a nová hlediska. Mladá universtia a kritická eská vda na dlouhá

\ýznan urily si pomr k eské historii a literatue svého století, a

házejíce z polemik, odporu proti mocnjší, nechápavé nebo zlé vtšin,

111 intenisivnji, bysteji studovaly eskou romantiku i svj ideál proti

iiiantice postavený, eské osvícenství.

Z toho ovzduší vyšel pozdji podnt k založení široké sbírky literár-

ich celkových obraz i monografií, zabírajících eské písemnictví v de-

witenáctém století, ve století, kdy souvislost tradiní se staršími dobami

^l;l sice úpln tém pervána, kdy však eská literatura prošla tolika

lipni vývojovými a dala na sebe psobiti tak etnými vlivy domácími

/ími, že celé poslední století daleko více než kterákoli doba pedešlá

dodnes živým prvodcem a souinitelem i našich nových a nejno-

>'\ch tužeb a slovesných ideál, pokud jsou upeny k vybudování krásné

pické národní literatury. Mže-li tedy podrobné a zrale zvážené i zce-

c roztídní a popsání všech století minulých našeho djinného života

i-sného platn pispti dnes látkov i methodicky tvrímu umlci a

sofu k vyššímu pehledu celé produkce slovesné, objektivnjšímu

iiocení dnešní tvorby a pravdpodobnjším myšlenkám o možnostech

nadjích v budoucnosti pináší nesporn tak všestranné, pelivé a

uspoádání celkovém pronikav jednotné dílo, jako jest zejména nové

druhé vydání ^Literatury devatenáctého století«, po tchto stránkách ve-

iký zisk a kladnou basi pro moderní kulturu národní.

V jáde podržel nový redaktor tytéž kapitoly a požádal všecky takka
ipolupracovníky vydání prvního, aby ponechávajíce názvy kapitol i text

/tšiny jich nezmnný, doplnili jednak své vdecké výklady, na základ
levjších badání, jichž s potšením pozorujeme u nás celou adu v po-

jledních desetiletích, jednak však aby se pizpsobili v úprav textové

souvislejšímu a bezpenjšímu plánu, který po velmi zdailém pokusu

-prvního vydání, v nmž bylo i poítati s nesplnnými sliby nkterých
spolupracovník, byl snazší a bezpenjší. Proto celá ada drobných por-

trétk, ada málo významných povídká i povídek^ píliš detailní vypí-

fsování nkterých obor innosti nkterého spisovatele a zdrazování jich

proti nemén význaným stránkám jiným odpadly. Nelze ve struném re-

ferátu do podrobností sledovati postup a zdokonalování ve vydání dru-

hém ; o detailnjší srovnání pokusil jsem se na míst jiném.

Základní rozdíl eského osvícenství a eské romantiky proveden je

v uspoádání kapitol i v jejich doplcích a textech dslednji, než tomu
[bylo ve vydání prvním. Zejména eské osvícenství, doba lákající, ne ne-

patrná odnož, asto i rovnocenná sestra vysoké kultury rozumové v N-



mecku a ve Francii, vdkyn duševního života v Rakousku, za níž Videi

tenkrát hodn pokulhávala, dochází po monografických a zevrubných še

teních Hanušových a Krausových ovšem v novém vydáni náležitého db

plnní a ocenní. Lvi podíl práce spadá tu na. vdecky, až chladn kritické

s rozsáhlou znalosti opené a vším zaujetím pro krásnou dobu vdeck
estnosti a literárního gentlemanství psané partie Jakubcovy. Sie ne.

v prvním vydání rozebral tu autor koeny a nenáhlé rozvíjení se osvi

ceriiských ideji v kruzích vzdlaných, jejich místní zabarvení, souasna

proudy osvícensky nacionalistické, i zejména nenáhlé vnikání prvk vzd
Lanostních do tíd širokých. Tyto hutné kapitoly, pozorn a prolínaví

ohledávající, jak se krok za krokem petváely na eské pd myšlenk^

z ciziny pišlé, kterak se vnjší popudy pojily s domácími tradicemi a stu

diemi, a jak ped našima oima vyvstává potom populární národní osvi

cenství, eské národní obrození, jsou mistrovským dílem kollektivnilK)

s mniohých bod pehlížejícího a podle pevné ideje poutajícího díla spíš

kulturn než literárn historického.

Za to našel Jakubec ve vdné a krásné dob nkolik hlav, jimž na

psáti ocenni bylo mu radosti. Na prvním míst pirozen upoutal h(

v eském osvícenství geniální zjev Dobrovského, k nmuž se historii

z vnitního sklonu a pró užitek obsáhlé své monografie velmi úzce pi
tiskl. Harmonitji, s vtšími zase pedbžnými znalostmi, s pibránin

pramen o osvícenství cizím a s velejšími tóny ješt než ve vydán

prvním beze slov plochého vychvalování, jen vytyováním pomr mož
npsti a in, širším ohledáním na vše strany pronikavé osobnosti ráz

nými tahy kreslen jest portrét velikého echa, lovka i vdce, jednoh<

z nejvtších syn národa. Spravedliv mizí proti rozšíenému portréti

Dobrovského celá ada píležitostných, neuvdomlých pisálk zcela (1(

pozadí.

Rozpoltný zjev Jungmanna, velikého syna pechodné doby, pilnéb

a energického pracovníka osvícenského a geniáln instinktivního básník;

a organisátora romantického, vypluje druhou hlavní ást patrie tým;

autorem napsané. Akoli nemáme ješt monografického ocenni jeho slav

ných peklad romantických, víc než po jedné stránce pedležitých, a
koli též úvodní práce k Slovníku nejsou dostaten zvláštními studiem

ozejmny, náleží s Vlkem pední misto v oceování ohromných záslul

prvního eského buditele- Jakubcovi, nepoítáme-li sem starší, asto osobni

detailní a vi starší dob píliš uzavenou monografii výborného Žele

nho. A jako si byl Jakubec již pi líení rozšiováni idejí osvicenskýcl

všímal nov a poun ve zvláštní kapitole specificky eských detail ;

modifikací, tak jeho nové úhrnné sebrání a zvážení eských asopis ped
romantických je rázným krokem v ped pi našich studiích o zmnách ;

náhlém perodu literatury v romantickou. Tmito úhrnnými kapitolám

dostává se dílu jakési vyrovnanosti^ širokého, bezpeného základu soci

áln-kulturního, pi emž živel význan výluný, vdecky a básnicky li

terární uplatnil se tím smrem, že zase duchm vedoucím dostalo se mo
r\ografií tak všestranných, zevrubných a pronikavých.

O práci ostatních spolupracovník, kteí všichni až na prof. Sme
tanku zstali, chci se zmíniti jen strun. Otiskujíce po vtšin nezm
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n své kapitoly z vydání prvního, následovali redakního plánu potud^

r pnlilížejíce k rozmrm díla, vymovali svdomité litarámím zjevfim

indovaiiým tolik místa, kolik jim po nových šeteních náleží. Že všechny

ii obrazy ztrácejí se takka již i ve vnjším rozdlení proti l)fj1)rov-

I inn a Jungmannovi, lze jen schvalovati. 'J\akc patrná výhoda nového

(láni jest v tom, že letmé a nesouvislé poznámky o i'ikterých spisova-

ich v novém vydání jsou seazeny, takže i tená okamžitého pouení

ile rejstíku hledající je v celku souvisleji a pohodlnji informován,

, byl ve vydání prvním.

Plným právem napsal v úvodu redaktor, že v poslední dob jeví se

listování literárního djepisu u nás potšitelný ruch. Máme z poslední

Mv opravdu adu svdomitých a mnoho dobrých studií hlavn o starší

i literatury naší ve století minulém. Také doba po výtce literární, v níž

r již o kvality hudební a artistické, a ne jenom o ideje a stránky soci-

iiii. poíná býti s historickou perspektivou a vdecky mena. Výsledky

rolitó studií mají se obrážeti v posledních svazcích »Literatury«, na je-

'iž sestavení, napsání a vydání pomýšlí se dnes uritji, než díve. Ne^

žeme si tedy nieho veleji páti, než aby naši produkující spisovatelé,

-uíci i jiní umlci našli korrespondující zvýšené tempo radostné filo-

ii historicko-literární na veliký prospch našeho nového písemnictví a

I ."c umní národního. Karel Hikl.

W Martinek : J. S. Mach ar. Pehled jeho básnického
lila. (Nakladatel F. Šimáek.)

Knihou Martinkovou dostává se nám prvé monografie o Macharovi.

olkem monografie dobré. Autor hlavní váhu své knihy vložil v rozbor

iových názor Macharových, v ocenní jeho básnické esthetiky. Dostál

mu úkolu se zdarem, podal plastický obraz básnické bytosti Macha-

\ v. Zejména poprvé je tu uinn pokus vystihnouti Machara v jeho riej-

;;kladnjších prvcích a vyvoditi z tchto prvk pozdjší rozvoj Ma-
' arv. Právem Martínek naznauje, jak již v Konfiteoru je in nuce celý

ljší Machar, jak jednotlivé tóny v dalších sbírkách sesilují a se do-

njí, jak vše roste a rozvíjí se k vrcholu, jejž Martínek vidí v Golgat.

literárn historického stanoviska obmezuje se Martínek na vymezení

;iru Macharova k nejbližším pedchdcm: Nerudovi, Havlikovij

chlickému, echovi, Zeyerovi a k nkterým vrstevníkm. Ale práv po
o stránce byl bych si pál hlubšího pojetí a vtší literárné-historické

rspektivy. Povím, jak. Literární historik nejen rozebírá a oceuje, nýbrž

idí a zaazuje do celkového historického vývoje. Proto musí vdt, co

uje a charakterisuje literaturu toho kterého národa, co je v ní typicky

"(lividuelního, musí znát její podstatné a stžejní znaky i základní hybné
síly, které ji ídí.

Nepochybn i naše eská literatura má nco svého, individuelního,
"'' svou eskou duši. Objevit, vystopovat tu eskou duši na našich lite-

rních dílech — to je práv i úkolem literárního historika.

eská duše! Individualita, duch národa nejvýznanji projevuje se

!i\ými lidmi toho kterého národa. V nich duch národa dochází nejvýš-
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šího rozvití, na nich poznáváme nejvyšší hodnoty národa. Podíváme

se o své eské minulosti, vidíme tam nejvyšší projevy eské duše v H
soví, Chelickém, Komenském. Jsou to nejen nejvtší muži, ale i nejv
spisovatelé naší eské minulosti. Jejich eská duše projevila se opra
dovostí, hlubokou náboženskou opravdovostí, s jakou usilov;

o vytvoení lepšího lovka. Ta opravdovo.st hlásí se životem Hiuisovj

i jeho spisy, ta mluví ze snahy Chelického. o obnovu života v pravd ki

sanského, i ze života Komenského, který výchovou chtl dát svtu lepší

lovka. Tam v té minulosti máme i odkaz pro svou eskou pítomno
Nebo není možno, aby v naší eské pítomnosti a v její opravdov es
literatue nebylo njaké souvislosti s minulostí, aby tu byla jen prop
a na jejích koncích dv rzné jednotky. Vždy jako životem každé

jednotlivce vine se jistá základní ára a zní jistý základní tón, tu siln

tu slabji, tak i životem národa a tak i jeho literaturou, která je
j

odrazem života. Jinými slovy naši literární historikové musí se a bud

se musit zabývati pojmem eskosti dl našich spisovatel. O té esko
jedné doby vlastn dosti se u nás mluvívalo. Mluvívalo se o echovi, He
dukovi atd. jako básnících po výtce eských, ponvadž sbásovali thema

z djin domácích a ze života domácího nebo slovanského. Vrchlický n

proti tomu byl básníkem ne dosti eským, nýbrž kosmopolitickým. Krit

rium se tu hlavn spatovalo v látce. My ovšem eskost budeme hled;

jirijde. V em je eskost eské minulosti, jsem již naznail. A eskost es
pítomnosti? Na pr. eskost Havlíkova, Palackého, eskost Masaryko\

Macharova? Zas jen v tom reformním úsilí, které se projevová

u nás ped staletími, v té opravdovosti o vytvoení lepšího eskél

lovka. To charakterisuje Masaryka i celou innost jeho, Masaryt

který ve své eské otázce a v Naší nynjší krisi vlastn odha

nám a nauil nás vidt tu eskou duši. Palacký ji v sob ml a cit

když v eské reformaci ukazoval vrchol eského ducha a kd;

na základ celoživotného svého díla zstavil svému národu odka

prav, že již jsme dokázali ped svtem, že umíme duchem, t. j. tím r

formním duchem, tíhnoucím k božnosti, pediti jiné národy. A Havlíe
v jehož Kutnohorských epištolách jako SfKxiní proud se ozývá hlas refo

mace a jenž je tak vytrvalým bojovníkem, uitelem a podnes vzore

svému národu, zdali svou životní opravdovostí nepipomíná opravdovc

eské minulosti? A te tedy Machar ! Všimnme si, jak siln v sob c

eskou minulost, jak se k ní vrací opt a opt ve svých básních a jak stá

a silný je u nho pojem vnosti — nábožensky silný. Ne, nebojím
toho slova u pohanského Machara. Byla zde uinna zmínka o té jisté n

boženskosti Macharov již ped lety a od té doby etl jsem výroky o »n

boženském« Macharovi i jinde. Ostatn i Goethe již ekl, že jen náb
ženští lidé mají tvrí sílu. A v tom, jak Machar bojuje proti našen

Ižináboženství, neozývá se také nco jako hlas reformace? V té jel

opravdovosti a stálém úsilí o lepšího eského lovka? Zde je ta jedno

eského lovka s minulým siln realisována. I Neruda ji cítil a po
toužil, když psal své Pátení zpvy.

Nuže, byl bych si pál hlubšího pozadí pro celkový literární portr

Macharv. P. Martínek to pozadí tuší, když praví: »Nemožno, aby i
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echa, pochopil-li základní pásmo své historie, nechala chladným

charova kresba protipapežská a stálé doklady z eské minulosti.

«

jejde však dál, aby z toho odvodil dsledky a základní složky básnického

Tharaktcru Mtacharova. Nebo nestaí íci: ?>Je to Neruda, jehož ideové

dictví Machar pejímá v plném rozsahu a rozšiuje vlastním individu-

Iníin rozptím, je to Neruda, s nímž duševní bratrství Machar nemnné
vznával na celé dosavadní básnické dráze.« Tu otázka: »Jak tedy Ne-

udá... a je to pouze Neruda ?«

Ale i tak musíme Martínkovu knihu vítat s povdkem. Je psána

áirokou znalostí vci i pramen a s nevšedním pochopením pro snahy

ideje básníkovy. Taková kniha pedpokládá vnitní zpracování velkého

|i|a básníkova — již to není práce ani malá ani snadná — pedpokládá

im vnitní hlubší život autorv. Z.

»0 ŽIVOTE NÁBOŽENSKÉM A CÍRKEVNÍM.
'apežský proslov v konsistoriu. — Církev a italsko-turecká válka. — Kardi-

nálové noví a staí. — Sítání lidu v echách po stránce církevní.

Ped posledním jmenováním kardinál koncem listopadu 191 1, pi
nmž mezi osmnácti novými kardinály pipadli také dva na Rakousko,

tdtiž vídeský arcibiskup František Nagl a olomoucký arcibiskup Fran-

tišek Bauer^ ml papež v tajném konsistoriu delší e, jejíž hlavní obsah

jest stesk a výitka. Rok 191 1 byl prý pro papeže nadprmrn
zarmucuj ícím rokem. Pedevším deprimovala církevní kruhy všecky

jmenovit nejvyšší až do samého Vatikánu ímská jubilejní oslava

sjednocené Itálie. O té se vyslovil papež, že od ní vyšlo mnoho tžkých
urážek proti právm apoštolské stolice, mnoho potup k hlubokému bolu

každého vrného syna církve. Až do svatého msta proniká a uplatuje

se naprostá beztrestnost všem nepátelm náboženství; zlopovstný tajný

spolek, kterému jest Bh a náboženství a kesanský ád pedmtem ne-

návistného odporu (mínn patrn spolek svobodných zedná), sml ko-

nati beztrestn své schze ped oima samého papeže.

Mimo Itálii zvlášt Portugalsko smutn proslulo násilnou bouí ne-

návisti a pronásledování proti katolickému náboženství. Papež pokládá

za svou povinnost, znova výslovn odsouditi tak eený zákon o rozluce

mezi státem a církví, který není niím mén než pomníkem záludnosti.

Krom tchto zevnjších do oí bijících událostí vzpomíná papež

vnitní choroby : odprcové nohama šlapou kesanský mrav, moder-
nistické zlo se plíží potmšile zahaleno ve vdecké zakuklení, materiali-

stický jed kane do duší a ochlazuje srdce. Ale pes to vše není dvodu
zoufati nad záchranou mass. Podkladem této neutuchající nadje jest

láska ke sv. eucharistii, kterou vidti neztenenou na obou polokoulích,

jak dokázaly eucharistické kongressy v Kolín n. R., Londýn, Montrealu
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Vidn). Jmenovit zdar posledního kongressu v Madrid ukazuje, že pe
všecky hrozivé a skuten nebezpené píznaky Španly nehodlají pn

trhati staleté pásky vížící je k apoštolské stolici.

Tyto výroky papežovy vybízejí ke kritickým poznámkám.

Papež odsuzuje principieln zákon o rozluce státu a církve. Upc

zornili jsme již jednou na zvláštní zjev, že v kantonu ženevském \

Švýcarích práv katolické oficielní kruhy nejhorlivji agitovaly pro ro;

luku ped nkolika lety, velice krátkou dobu po tom, kdy se církev ne^

úpornji stavla proti rozluce ve Francii. V Portugalsku jest katolick

církev energicky proti rozluce a k vli rozlukovému zákonu též enei

gicky proti republikánské vlád, tak oste^ že oteven sympatisuje s mc

narchistickými pretendenty a dokonce s monarchistickou revolucí ; všuc

a vždycky se vydává cíjrkev za základ a záštitu státního poádku, tvrd

že uí vrnosti a loyálnosti k vrchnostem a k vlád, hrozí, že zmenšei

církevní moci znamená uvolnní svazk mezi panovníky a poddaným

ale v daném pípad, jakmile vláda a vrchnost nehoví zájmm církv

dovede se církev postaviti proti ní. Z apoštola Pavla cituje »každá duí

vrchnostem poddána bu«, ale dlá, jako by Pavel nepokraoval »nel)í

není vrchnosti, jediné od Boha, a kteréž vrchnosti jsou, od Boha zízer

jsou«.Jsou-li dynastie, vrchnosti a vlády z milosti boží, tedy všechny vrcl

nosti, i republikánské a protikleríkální^ jako Pavlovi byla od Boha z
zeria vrchnost a vláda ímské íše, pes to, že jist nebyla církevní, k
sanská, ba byla pímo kesanství nepátelská.

Ve Francii, v Portugalsku, v Brasilii, v Mexiku, v Uruguay, v R;

kousku jest ímská církev proti rozluce; ve Švýcarích jmenovit v 7j

nev byla pro rozluku a není pochyby, že by se konené vyslovila pí

rozluku na píklad v Prusku, její lenové by zcela urit hlasovali pi

disestablishment v Anglii (odstátnní anglikánské církve).

Co to znamená? Znamená: církev jest proti rozluce se státem tan

kde spojení se státem slouží církvi, a kde rozlukou utrpí; církev jest pí

rozluku církve od státu tam, kde sama jí nemže nieho ztratit, nýbi

spíše získatj a kde ztratit mohou jen církve jiné. Tak je to se školou koi

fessijní a paritétní a bezkonfessijní, a kdo ví, zdali by tomu nebylo ta

i s rozlukou manželskou, kdyby protestantské církevní právo v této v
nebylo naped. V zemích katolických, všude, kde má vtšinu a moc, tr^

katolická církev na požadavku výlun vlastní nadvlády a na princip

nesnášelivosti, podle vlastních zásad, v zemích protestantských, všud

kde je menšinou, volá po rovnoprávnosti a snášelivosti — dovolávajíc í

princip protestantských.

Tolik o papežov odsudku proti rozlukovému zákonu.

Ze papež nezapomnl na hnutí modernistické, rozumí se samo: »m<

dernistické zlo se plíží potmšile zahaleno ve vdecké zakuklení,* to jso

silná a nenávistná slova sama o sob, a nad to jsou zarámcována p

jedné stran narážkou na odprce, kteí »nohama šlapou kesansk
mrav«, a po druhé stran výpadem proti ^materialistickému jedu«.
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I 'roli incHlernisinu užila kurie opatení velice dtakonických :
písada

o-ických profcssor, zostená censura spis, zvýšený dozor biskup,

mluvíme o hrozbách klatbou a exkommiuiikací.

\ officiclním oslovení doznává papež, že tyto vnjší prostedky ne-

.hly zcela. Nemohly pomoci, ponvadž vnjší prostedky nedovedou

\ iti »chorobu<;, kterou církev sama prohlašuje za »vnitní«. Odpor

antiniodcrnistické písaze, jejž zvedly nejen vlády nkteré v zájmu

. ly svých profcssor a vdy, ale též nkteí theologití professoH

ukázal, že obratem ruky a škrtnutím péra nelze pivoditi zmnu
ní tendence a pesvdení. Arci tlak psobící zvení, bezohledný

a censura a dsledky hospodáské a spoleenské pimjí k opa-

li. zamezí projevy neoblíbeného smýšlení a zpozdí, u slabších povah

1 vzrst modernistického smru.

. asovou, politickou píchu má papežv výpad proti loskému ju-

sjednocené Itálie, ale pozaidí a podklad jeho jest principiehií : vy-

: z nárok na svtské panství papežovo. Jest pirozené, že práv

I

i kuní, které pro sjednocenou Itálii bylo událostí povznášející, vyvo-

v kruzích vatikánských hoké vzpomínky. Pi rázu slavnosti a pi

a-amentu italském se nelze diviti, když se jubilejní ei a officielní

i:'£icielní lánky neobešly bez hrot proti Vatikánu. Stesky na »po-

. a »urážky« jsou tedy oprávnny, a konen i náek na porušení

1
v íipoštolské stolice se stanoviska církve jest zcela vysvtlitelný. Církev

ne\zdala nárok na svtské panství. Skoro každý vtší katolický kon-

fss vyvrcholuje svá jednání v resoluci, která volá po jeho obnovení.

I iigresm nmeckých nebo rakouských katolík se snadno volá po ob-

i, svtského panství papežova, když se tento požadavek netýká jejich

; mi, jejich íše a vlastní státní nebo národní jednotnosti. Arci Italové

i
i: jiného mínní, a myslím, že by byli jiného mínní též nmetí kato-

1 . kdyby ze sjednocené íše mli popustiti ást ke zvýšení lesku ímské

ikve a její hlavv.
*

f\ Hned po vypuknutí války italsko-turecké o l^ripoli pro-

i::aly do veejnosti zprávy, že italští kardinálové a biskupové
í ili a aranžovali patriotické projevy. Byla jmenována pímo

jména a citovány výroky z kázání, z pastýských list, modliteb.

pedí stáli kardinálové Maffi z Pisy, Ferrari z Milána, a biskup

melli z Cremony. Pi slavnosti jinak velice mírumilovné: o šlech-

svatb ml kardinál Vanutelli bojovnou e, ve které velebil zaatou

jako záslužný kus civilisaní práce. Officielní orgán »Osservatore

niano« hned v íjnu vyslovil politování nad tmito projevy z toho d-
du, že kompromitují dležité náboženské zájmy v ottomanské íši a jen

idhánjí hnutí protiklerikálnímu. Desavouement se strany papežské sto-

e byl dosti ostrý. Citujeme ze zmínného listu: ^Nkteré listy, které

ítají mezi katolické, a nkteí eníci, duchovní i laikové vyslovují se

posudku italskotureckého konfliktu takovým skoro zpsobem, jako

šlo o svatou válku, která jest podniknuta ve jménu náboženství a církve

iiai jejich podporu. Jsme zmocnni prohlásiti, že Svatá Stolice nejenom

;i

.u
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nepej ímá zodpovdnosti za takovéto výklady, nýbrž neschvaluje a li

jich, ponvadž musi zstati mimo pítomný konflikt.« Dále officielní

v témže list: »Ottomanský Lloyd a jiné listy tvrdí optovn, pes

dívjší officielní prohlášení, že Svatá Stolice jest súastnna na ital

tureckém konfliktu dokonce z finanních zájm. Svatá Stolice prohla

tato tvrzení za nesprávné a tendenní informace bez nejmenšího

kladu.

«

Takovému úednímu dementi rozumí každý; každý by byl pekva

kdyby se neobjevilo ped veejností. Ale jím se sotva co zmní na h

že se chystala již celá expedice knží a ádových osob na vypraví

duchovním dobytím Tripole pro kíž proti plmsíci. Byla také pi

jmenována klerikální banka, která má urité zájmy v Tripoli a u

zájmy na válce. Svatou Stolici k jejímu zdrželivému a pímo odmítav

chování pimla jednak opatrnost, která jest vlastností diplomacie k

a stupovanou schopností diplomacie církevní, jednak nesporn též

odpor proti italské vlád. Quirinál vede válku, i— Vatikán oficieln

mže býti pro válku. Válka vzbudila takový zájem, skoro nadšen:

celém národ, že i ást sociálních demokrat se vymkla ze vleku p

válené nálady mezinárodní strany socialistické a nedemonstrovala
]

válce; tu pece nemohla církevní skupina intransigentní než zachoví

reservu a projevovati vyšší státnickou moudrost.

Pravé smýšlení klerikálních stran naproti italské vlád prozrj

klerikové mimoitalští, jmenovit naši vídeští, a to je smýšlení kr

nepátelské. Arci vedení kesansko sociální strany ped nkolika

vydalo officielní communiqué, že není pravda, jako by strana podrý

pdu ministrovi zahraniních vcí hrabti Aehrenthalovi pro jeho k(

liantní chování vi Itálii. Ale zde zase musíme íci, že každý do

ísti mezi ádky takového úedního projevu. Po msíce povídalo se \

svcených kruzích rakouského politického života, že kesanští sociá

vídeští pracují proti Aehrenthalovi proto, že všemožn hledí pedejít

kékoli srážce s Itálií. Obrat ve smýšlení kesanských sociál vi
šému zahraninímu ministrovi od loska byl skuten nápadný: Ion;

hájili a drželi jako svého muže proti pokrokové ásti politického s'

ke konci roku však hledli jej svrhnouti. Odkud ten obrat? Bylo víc

pouhé dohadování, když se tvrdilo, že nedávno zemelý papežský nur

ve Vídni (mimochodem eeno — ale ne náhodou zaízeno — prý

bystejší, nejchytejší, proto téz nejnebezpenjší hlava ze štábu

pežských diplomat) byl stedem a zdrojem agitace protiitalské, ins]

torem kliky, která chtla vehnat Rakousko do války s Itálií. A to zn

v dob, kdy jest Itálie vojskem i penzi vázána v Tripoli. Toto je p

smýšlení pravovrné a dsledné církve proti uchvatiteli svtského pai

papežova. Odtud se nám podaí vysvtliti rozpor mezi spontánními

jevy hodnostá jako Bonomelli, Vanutelli, Ferrari a Maffi pro v;

a mezi stanoviskem officielních kruh vatikánských: jako Ital, a kon

i jako italský kardinál mže každý Vanutelli a Bonomelli sdílet nár

nadšení pro výboj s kterýmkoli redaktorem nebo politikem; jako ka

mže pomýšlet na rozšíení sféry církevního vlivu v Africe; ale
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losicník proti politice a správ Quirinálu nesmí veejn schvalovat

Ittý krok usurpátorovy vlády.

Tak se kíží náboženství a politika v Itálii a v církvi — a tak se

leskem mísí také v našich kritických rozhledech.

Z nov jmenovaných osmnácti kardinál pipadá na Itálii 6, Spo-

.é Státy severní Ameriky 2, Rakousko 2, Francii 4, Španlsko 2,

glii I, Hollandsko i. Kardinálské koUegium se skládá nyní ze 64

!n, z tch 35 z Itálie, 7 z Francie, 6 z Rakouska-Uherska, 5 ze Spanl,

: Nmecka, 3 ze Spojených Stát, i z Anglie, i z Hollandska, i z Por-

faJ, I z Austrálie, i z Brasilie, i z Belgie.

I Výsledky loského sítání lidu v Cechách po stránce
rkevní píslušnosti mají nkteré zajímavé momenty. Uve-

me nkterá ísla pro srovnání.

Všeho obyvatelstva v echách jest 6,769.522. Z tch je katolík

.75.863. Z ostatních si všimneme jen tch náboženských spoleností,

bré vykazují nad 10.000 píslušník. Jsou to postupn podle poetnosti

kngelíci augsburského vyznání 97.874, israelité 85.899, evangelíci hel-

tskbo vyznání (reformovaní) 78.398, starokatolíci 14.617 a bezkon-

Bsijní 1 1. 1 98.

C'elkový vzrst obyvatelstva za desetiletí 1900 až 1910 se znaí v pro-

bt 7*13. Nadprmrný pírstek vykazují na prvním míst bezkon-

Issijní, totiž 491*23%. Zapomíná se arci, že do potu bezkonfessijních

ítají naše státní úady též všecky, kdo se hlásí do církví státem ne-

Ínaných, pedevším tak eené svobodné reformované, kteí sami uda-

jí poet svého píslušnictva pes 3000 duší, k tomu baptisty a nkteiré

st menší protestantské sekty. Vlastní bezkonfessijní, to jest beznábo-

nští, atheisté a lidé vbec mimo církve stojící se tím redukují v potu
i nco pes polovici udané úhrnné íslice. Neobyejný vrst bezkon-

'ssijních (sám o sob ostatn vysvtlitelný tím faktem, že pi malém
ítu každý jednotlivec pibylý znamená znaný vzestup procenta) není

tíy jen výsledkem agitace Volné myšlenky, a ovšem Volná Myšlenka
st na nm má lví podíl.

Po bezkonfessijních nejvíce vzrostli starokatolíci, o 42'i7%„ jimž

fosplo nmecké hnutí Pry od íma, jako evangelíkm augsburského
Irznání, ne sice absolutn stejn, ale relativn víc, zase proto, že jejich

Svodní poet byl menší. Augsburským pibylo 34*22%, reformovaným
'28% (prmr pro obojí evangelíky 21-85%,; s ostatními denominacemi
Htm víc; v pomru ke všemu obyvatelstvu jest evangelík 2-6%). Pod
^mským prmrem zstala ímsko-katolická církev se 6'yy%.. Cbytek ten

*)uvisí s hnutím Pry od íma pro protestantism, starokatolicism a bez-

1 'Snfessijnost. Židé vykazují absolutní úbytek o 6846 duší, ili o 7*38%,
i emž hlavní píinou asi jest vysthovalectví, a jest zjištno též po-
lrn dosti pestup ke katolické církvi.

února 1912. J-6.
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ŽENSKÉ HNUTÍ.
Oslavy Boženy Nmcové. — Manifestace za vyšší vzdlání ženské,

dlní škola pro matky. — Nové asopisy.

Když prožíváme slavnostní dny, které povznášejí mysl k n(
vyššímu a nevšednímu, nechce se nám pak sestupovati do všednosti, k

vyklým každodenním pracím z povinnosti. I pak dlouho zstávají v li

mysli stopy povznesených chvilek a hradíme si je co nejdéle. Podol).

i

chvílemi vzácnými a povýšenými jsou oslavy Boženy Nmc
Její život i tvoení je takovým zdrojem bohatým, k nmuž se dlouho

déme vracet. Tžko se odluujeme od té, která nám ukázala svým

votem bolestivé rány i našeho života, které zaínáme rozumt a tím
|

rozumním se jí pibližujeme. Mnoho bylo psáno o Nmcové ve dny,
1|

pipadlo padesáté výroí jejího úmrtí. Osvtlována byla z rzných
novisek. Shledány všemožné detaily z jejího života, které osvtlily

duševní i lidskou podstatu. Odlesky toho života a tch úvah budou dloi

a mocn v budoucnost zasahovat.

Byly tu oslavy, zdá se, že na Morav upímnjší, opravdovjší

v echách. Jisto je, že k tomu, aby správn ocenna a na své místo

azena byla, jako spisovatelka i žena, pisplo dílo vysoké hodnoty. TilL

životopis Boženy Nmcové v Zlatorohu. Jím objasnna byla podst

této velké spisovatelky a ženy. V lidské podstat kotví i tvrí duc
znajíce tuto, pochopíme teprve správn ducha. Nelze v život odlou.

jedno od druhého, a to ukázal nám prof. Tille svým dílem. V oslavi

Nmcové bylo i patrno, že psány byly pod dojmy, vyvolanými korespi

dencí mezi Karolínou Svtlou a Janem Nerudou. Odhalený román d^

velkých, celým národem milovaných duší pispl k lepšímu chápání m
ných tužeb Nmcové, a spolenost se ukázala býti náchylnjší k odpi

štní toho, co u Nmcové pokládala za poblouzení a poklesky. Nebylo

poblouzení a poklesky, byl to zápas velké duše o své bytí a štstí.

Když Nmcovou život zklamal ve všem, když pestala dvro
lidem, jež poznala v jejich chladné sobeckosti. a vit, že uplatní své

slaní pln a prospje ješt mnohými pracemi svému národu, obrátila

k své duši a pro její upokojení napsala, eho byla plna. Vložila jas i

duše, jemuž nikdo nechtl rozumt, v svoje nejkrásnjší práce. Byla

pochopena osobn a sesmšnna ve své nejsvtjší ženské touze, a to b

její nejvtší kivda životní. Nestála pak už o to, být pochopena, když

dla marnost svých snah a jen pro svou radost chtla zachytit to,

mla v duši, harmonii života. Teprve tehdy, když už pro sebe nic od

veta neoekávala, projevila se nejupímnjší. V tom je ohromná sílr

tragika této ženy. Ona mla, co by dala, a nemla, komu dát tu svou d

ženy. Ona hledala porozumní a doplnní sebe a teprve, když už se vzd

svého osobního štstí, ukázala bez ohledu na své okolí a bez vlivu j(

svou velikou duši. To svoje nejvnitrnjší jádro, které skrývala pro to

kdo by mu rozuml a rozvíjel je dál, zanechala budoucím generacírr

vyslovila tím problém dnešní ženy. To, co Nmcová chápala, a ce
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litlu, byl (1 u š c v II i muž, dtu-šní pož.-ulavck iKJvého muže. Dnes

Hl poiídku chápat teprve velikost té myšlenky, kterou Nmcová
;iin -ústí svého života, za niž byla tolik ponížena, nám zjevila. Byla to

' ženy po zázraném štstí lásky s vysnným hrdinou. Byla to zá-

/áruka, že to zázrané štstí by žena dovedla prožívat, žena po-

iiá duší, žijící duševním životem, kdyby mla sob rovného muže,

liy jí byl ro/umél a ji doplnil, kdyby byla zažila toho zázraného

ku kterému v duši cítila schopnost, byla by — mžeme soudit, vy-

i skuten krásné, nové manželství, i co do formy i obsahu, a za-

I
h al.i nám odlesk jeho ve svých dílech, nebo k tomu byla celou svoi*

I pedurena. Že projevila tyto své tužby nepokryté, spolenost

iisky se od ní odvracela a ješt dnes nalezly se v oslavných statích

I

niniky a výrazy, svdící o nepochopení v tomto ohledu. Nízké pode-

•i: je v tom, pakli se píše o híchu, souditi ten i onen krok, i detail

krásné ženy a poukazovati, že je privatissimum každého lovka
jen vcí jeho vlastního svdomí a zodpovdnosti. To temné napo-

1 a neobjasnní dává každému právo souditi dle nejširšího sv-
lco, co se posudku všedního lovka vymyká. Umlec, lovk,

le celou bytostí o století naped, má právo na výjimený život, a

umlec žije svým výjimeným životem, vi celé spolenosti, bez

1 na ni, i když si pivodí její odsouzení. V tom práv tkví, že

kamenujeme naše výjimené lidi, protože jim nerozumíme, když

uak, než všednost káže. I dnes, vím, že kdyby Nmcová se vrátila

\i\ckoli podob, nežila-li by, jak spolenost pedpisuje, šla-li by svými

(tami a stavla svou zodpovdnost a své svdomí výše, pak bý jist

ihla znovu umírat neuznaná a hladem a lidé zase házeli by jí trní

\ stu a stáli nad ní jako soudci života.

je soustedno v umlci a prkopníku, je i problémem mnohých.

l)lém Nmcové je problém lovka, muže i ženy. Pochopení a do-

sebe navzájem. To, co vidíme se uskuteovat v lidstvu manželstvím

i;.kÝin. že teprve muž a žena tvoí onu jenotku, z níž mže vzejít

v lovk, je i ve svt duševním, touha po duševním manželství,

liž prýští štstí osobní a duševní tvrí schopnost. Otázka dušev-

nanželství je také dležitou otázkou dnešní ženy. Zena nenalézá
\- uspoádání spolenosti lidské. Nová žena ho hledá, je probudilá,

ilomá, vdomá své bytosti, své osobnosti a tu chce uplatnit, té musí

.rozumno. Již asto bylo vysloveno, že dnešní žena inteligentní se

€:ji neprovdává, protože nemá dosud sob rovného muže. Tyto touhy
i pivedly i vdu na nové cesty a pibližují pochopení žen. Nejnovjší
Tecké poznatky potvrzují ženinu osobnost neodvislou od muže^ ale do-

pij ící se navzájem. Tmito poznatky mní se i ideál ženy a názor na
i úkoly v život. Dnes není již ideálem ženy dokonalá, pelivá ho-

n, žena naprosto slep oddaná, takový »domácí skítek«, který má
11. vše porozumní pro muže. Dnes vyhledává se samostatnost a vzá-

j<nost. Tento ideál, ku kterému ukázala cestu touha žen a který je

pepírán již i psychologií, stává se vychovatelem nových generací a ty

Jíl teprve s to pochopiti a oceniti životní utrpení takové Nmcové. Ty
srace nebudou zakrývat rouškou delikátnosti a dkovat nebi za to, že
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mnohé z života takové velké ženy je dosud a snad zstane neodhal

nedopovdno. To, co je nedopovdno, je na nás dopovdt. A my to

povídáme voláním po novém, duševním muži.

Prvním veejným inem » Svazu ženských spolk eských* v P
byla manifestace za vyšší vzdlání ženské. Význam
bylo, že pro pipuštní žen ke studiu vd technických, právních a k

vštv umlecké akademie promlouvali muži ve svých oborech výzm
a píjemn pekvapilo, že svému úkolu dostáli s veškerou opravdiv

Pelivým rozborem ukázali závažnost tchto požadavk. Úrove i

rát a celý prbh manifestace ukázal, že ženské hnutí u nás vstoi

do vyššího stadia. Jest si jen upímn páti, aby »Svaz« tuto úrove
dále ve svých adách udržel. Nemohlo býti šastnjší a významnjší (

pro jeho vznik nežli období oslav Boženy Nmcové, jejíž smr slibuje

chovávati, její tužby uskuteovati. Zdraznila to pedsedající si.

Tmová. Z referát bylo význaným prohlášení rektora techniky, d

ního rady dr. J. Stoklasy, který projevil souhlasný názor celého s

professorského o pipuštní žen na vysoké školy technické a slib, p

nésti návrh a pracovati pro nj v nastávající konferenci rektor v

technik rakouských ve Vídni.

Od jednohlasného usnesení této konference lze oekávati vliv na

hodování ministerstva. Referát docenta dr, J. Vacka vyznail se

dekou pesností a jasností pojm. S nkterými jeho názory lze se st

viska feminismu polemisovat, ale vysoce cenným je, že postaven tu

vcn názor proti názoru, bez osobního zabarvení. Vzhledem k tomu
také ke konci schze za všeobecného souhlasu pijato uspoádání d(

ního veera, na nmž by se projednávala sporná otázka o vhodnosti

ejných úad právních pro ženy. Za to mistr AI. Kalvoda uvedl

sluchae na výši umleckých poznatk, pojednav o themat »Žeri

umní«.
Paní Eliška z Purky zachytila u nás již se probouz

potebu po vzdlání žen k sociální práci. Žádala za zízení sociál

kurs pi lyceích a kurs universitních pro ženy se státní zkouškou, 1

by opravovala absolventky k zastávání veejných úad sociální
]

Paní M. Trachtová rozvinula ve své ei pozoruhodný systém ško

hospodyského. Pijatou resolucí staly se všechny otázky, vytknuté

niky úkolem »Svazu«, jemuž uloženo vyízení. Tento šastný za
usmiuje s nkterými disharmoniemi, které nastaly pi utváení »Svíí

Snad práv spoívá dobro v tom, že k vedení pistoupily živly nové, djl

nestranné a v pravd smílivé, snažící se o vc opravdov a povzn^

nad všechny tenice a stranictví. Je na tchto initelích, aby disharnl

v ženském hnutí mezi spolky vymizely neb se aspo zmírnily. »Si

a byl velice žádoucí, musí si pece dvru veejnosti tímto zps(j

dobývat.
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Z iu'jvážnjších podnik, které v ])<).sk'(lní dob l)yly na prospch žen

I iitcnny, jest škola j) r o matky, kterou zídil »Ostcdní spolek

/tn« v Trazc a ped ním »(3rganísace pokrokových žen« v Brn. Škola

ská vznikla z hygienického cyklu universitních extcnsí, který tšil se

ii; návštv 200 žen. Tyto pednášky pedpokládají jakousi ped-

li školní a budou soustavn doplovány dalšími kursy. Aby však

. iií nejen z oboru lékaského, ale i vychovatelského doslalo se nej-

11 vrstvám, zízena bezplatná a všem pístupná nedlní škola. Z ped-

iv prof. dra Schcrera, MUDra apka, lékíiek dr. Lankašové-Bu-

vé a Nevšímalové seznají ženy pravidla zdravotní, sl. A. Sychra-

pednáší o vychovatelství a soudce V. Pšorn o právu manželském

1 milém. Pozdji budou tyto pednášky peneseny ze stedu Prahy

hvod msta, hlavn do tvrtí dlnických. Z venkova pak již dochá-

žádosti za uspoádání tchto cykl v mstech krajinských. Význam
lilo škol je svépomocnou akcí spolk ženských. Je to souást silného

lili sociálního, které se u nás probouzí a kterým naše ženské hnutí na-

ipuje novou fasi.

Spolenost musí dbát o zdatný dorost a pedevším ženy, v tom smru
ni initel v život rodinném, musí tuto svou psobnost penášeti do

1 veejného. V tom tkví první význam úasti žen ve veejnosti, že

uplatní ve velkém své zkušenosti nabyté v život soukromém. Již

• unce nutno peovat práv tak jako o dti a dorstající mládež. První

li;i života rozhoduje asto o celém dalším život lovka, tvoíc základ

(Sické i mravní zdatnosti jeho. Tu nejhlavnjším initelem je matka.

atkii musíme vychovat a již dívku uvdomit o tom, co jí nastává ma-
vim, jaké povinnosti na sebe bére manželstvím. To jsou požadavky

isui doby, která nespokojuje se velkým, vrozeným citem lásky ma-
.ské, ale žádá i rozumovou výchovu její. Náš život je sociálními i kul-

rními pomry tak zmnn a odlišuje se od života našich babiek i matek
lik. že nelze již spoléhati na zkušenosti tchto. K moderní výživ i vý-

mládeže nedostaují již jejich tradice. Zmna pomr dostavila se

A'ji než duševní rozvoj lidu a z toho nastala nerovnováha, které

být odpomáháno. Dív než stát, pochopují tyto povinnosti k lidu

Aluotlivci a uskuteují, pokud mají v moci, úkoly sociální, dávajíce tak

klad budoucím zaízením všeobecným.

O napiatých pomrech mezi stavy uitelskými svdí, že dosavadní
'iloha »asopisu uitelek« »Píloha runích prací«^ která byla orgánem
')rganisace uitelek runích prací «, pestala vycházeti jako vstník a

''istává na dále opt jen pílohou asopisu. Od nového roku pak -vydává
^)rganisace« svj vlastní list »Vstník uitelek ženských runích prací«.

''dustriální uitelky následovaly tu uitelky škol mateských, které již

t^ed rokem šly touto cestou, když vidly, že zájmy jejich nejsou stotož-

1'vány se zájmy uitelek literních. Samostatný »asopis uitelek škol

^teských« vychází již druhý rok. Že pomry mezi uitelkami jsou velice
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ostré, svdí, že k rozhodímtí tomuto vedena byla prý »Organisace
telek runích prací« inem zodpovdné redaktorky »asopisu uitel

a že tím inem byl poškozen stav uitelek runích prací. Výbor »

ganisace« vyzval své leny, aby se vzdaly svých funkcí ve výb

Z. J. U. do té doby, dokud nedostane se stavu rádné satisfakce. »

sopis uitelek škol mateských* o dosažení této satisfakce, z vlastní z

šenosti, velmi pochybuje. Z celé této situace je jasno, že jsou tu r
druhy uitelského povolání a tedy rzné zájmy, které nelze mit
jednoho mítka, že je zcela pirozeno, že se tyto druhy seskupují v sai

statné zájmové skupiny a že tyto skupiny mohou se sjednotit pouze v t

co mají všechny spoleného. Je-li však pirozeno, že se odluuji a i

dlují, je škoda, že vždy teprve na základ neshod, že nelze si uvdo
nutnost toho pedem a utvoit skupiny na základ uvdomlého a pe
ujasnného a vymezeného programu práce i propagace.

Jiný nový asopis pinesl nám »Svaz ženských spolk eskýc
totiž svj ^Vstník organ isaní«. Poádají ho : Eliška Machc
zodpovdná redaktorka, Eliška z Purky a Marie Tmová. Vstník 1

listem pouze organisaním.



Vojenské pedlohy.

)v léta už se vlee boj a spor o nový branný zákon. A není to

boj vlády, v našem pípad tak zvané vlády spolené, s parla-

iintem, jak by se konen rozumlo, je to boj mezi pvodci nového

'anného zákona a úastnnými kruhy vojenskými. Následník trnu

vli mocnáov od nkolika let zaujímá v armád zvláštní po-

ivení, ve vojenské organisaci rakouské armády dosud nebývalé,

stavení, které mocná následníkovi udlil proto, aby jako na-

i\;ijící chef armády už nyní inn mohl zasahovati do všech

.sadních a hlavn organisaních otázek, rakousko-uherského vojska

; týkajících. Nutno doznati, že mocná zízením této instituce pro

. J:ivévodu-následníka projevil znanou dávku sebezapení, jak ve

i tak i v osob. Není znám pípad podobný ani v Rakousku ani

.cizin a zejména v státech vojenských je dobrovolné se vzdání

:jvy3Ší moci vcí nebývalou. Rakousko-uherská anmáda ze všech

iitních institucí je zízena na základ nejabsolutistitjším a jen

: láštní pomry dualistické íše inily a iní toto zízení pochopitel-

V organisaci vojenské figuruje mocná prost jako nejvyšší

- oberster Kriegsherr, a zde slovo pán mlo a má plný svj
znám a obsah, který císa František Josef dosud co nejpelivji

íiil a který mu ob legislativy dosud beze všeho piznávaly, pone-

se bály konflikt, jež z dualistického zízení íše snadno by

v povstati. Povstaly fakticky a vždy v Uhrách, ale byly vždy

liiaeny bu násiln nebo kompromisem a zaátek tchto konflikt

MŽno hledati a nalézti v koncesi, kterou císa svého asu povolil

oinu svému ministrpresidentovi Kolomanu Tiszovi. Jakmile

^ vjší c. k. armáda se promnila v armádu c. a k., státoprávním

Infliktim oteveny dvée dokoán. Toho vchodu pirozen strana

Ddvislosti v Uhrách užívala co nejastji a podaí-li se urovnati

Inflikt nynjší, dá se oekávati, že v nejkratší dob vypukne nový

NAŠE DOBA. R. XIX., . 6., 1912, 20. bezna. 26
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a z dvod jiných. Pes to, že tedy imocná je ve vojšt dle záko

neobmezeným pánem, císa František Josef ped nkolika k

ustanovil, že následník trnu, František Ferdinand, má býti postav

takka nade všechny vojenské úady jako generál pidlený ii'

vyššímu komandu. Skuten mocná od té doby nerozhoduje

vojenských otázkách samostatn, mýbrž svého neobmezeného prá

rozhodovacího na prospch arcivévody následníka se vzdal a tc

stanovisko pesn a úzkostliv zachovával a zachovává. Dává t

na jevo, že instituci, která se imu zdá pro stát nejdležitjší, je

organisace má být trvalou, nechce íditi už docela samostatn, nýt

že budoucímu veliteli armády už dnes popává vlivu tolik, a

o budoucích pomrech v armád mohl spolurozhodovat. Jist mocr

pi tomto rozhodnutí svého asu poítal s tím, že se mezi ním a p

dlenýrfi mu bezprostedn arcivévodou diference nevyskytnou a m<

tím spíše poítati na svornou a jednotnou práci následníka, jelikož

ipomry u dvora po všechny asy panující njakou oposici vyluova

Než ukázalo se brzo, že arcivévoda-následník nepovažuje své mí;

jen za njaký representaní úad, nýbrž že mu skuten jde o to, a

do armády pivedl jiného ducha, když ne modernjšího, jako nepi

všeho modemismu, tož jist mladšího. To znamenalo pedevš

mladší lidi. Této snaze padla za obt celá ada tak zvaných starj

zasloužilých generál, pedevším pak dívjší dlouholetý chef gener

ního štábu hrab Beck. Ujž tato zimna v osobách znamenala dak

viditelné zmny, bylo patrno, že vliv následníkv ve vojensky'

záležitostech stal se tak vydatným, že se míra jeho rovnati md\

výhradnému rozhodování. Když se podailo tomuto vlivu odstrar'

dstojníka císai osobn nejbližšího, muselo se podaiti i vše ostal^

Vojenská kancelá arcivévody stala se kontrolní stanicí nejen
j

všechna velitelstva sborová a plukovní, ale i pro všechna vojeiií

ministerstva, rakouské, uherské a spolené. Už pi sdlávání novi

branného zákona a nového trestního ádu vojenského ministers|

války dostávalo se do astého sporu a rozporu s vojenskou kanceli

následníkovou. Tehdejší ministr vojenství, baron Schonaich, znaj

dobe pomry parlaimentární, bral pokud mohl ohled na vlivy a proi'

ve sborech zákonodárných v pirozené snaze, aby pedlohy, až

k projednání v parlajment dostanou, nezpsobovaly pekážky.
^

Zdá se, že vojenská kancelá následníkova na tyto star(|

tehdejšího ministra války nebrala ohledu a záhy povstaly konflil^

které vedly k demisi barona Schonaicha. Sotva že se tomuto minisj

podailo odstraniti obtíže, zpsobené maarskými požadavky jazýt
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vviui pi sdlávání trestnílio ádu vojenského, vypukl mezi baronem
schonaicliani a následníkem o branný zákon spor ta^k prudký, že

následník odmítl na dále jakékoliv zasahování do léto otázky a od-

olal svého zástupce z komise pro sdlávání nového branného zákona

v ministerstvu války ustanovené.

Císa demisi barona Schonaicha na jae 191 1 podanou zdráhal

he pijmouti a povolil mu jen doasnou dovolenou, svolil však

odstoupení jeho, když ministr války v srpnu se dostavil do Išlu

/ádost tu obnovil, dokládaje, že považuje stávající pomr mezi

ijcnslcou kanceláí následníka a ministerstvem války za poškozování

/.ajm armády.

Jaké to byly dvody k onjn sporm, co vojenská kancelá

[následníkova v novém branném zákon potírala, to ovšem nebylo

urit zjištno nikdy, ale možno považovati jistým, že následník,

terý na poslední redakci obou vojenských pedloh už neml podílu,

leni valným pítelem nové osnovy.

Je známo, že maarská oposice soustedila všechen svj boj

)ti hrabti Khuenovi, který v posledních volbách tvánost uher-

ského snmu tak dkladn dovedl zmnit na vojenských pedlohách

a i)okud nestaily dvody vcné, zejména frakce Justhova nechtla

I

pipustiti reformu vojenskou díve, pokud vláda nepedloží reformu

ilebního práva. Justh i Kossuth po celou dobu pracují pro zave-

lení všeobecného hlasovacího práva a síle tohoto hesla ovšem také

\ Uhrách lze jen slab vzdorovat. Proto se odprcové volební re-

formy s Andrássym a Tiszou v ele spoléhají na maarský šovinism

a chtjí ipipustit hlasovací právo jen na základech maarského na-

cionalismu. Hrab Khuen ovšem a jeho strana práce stanovisko to,

lalšující tak základn a zásadn princip všeobecnosti a rovnosti,

pijali. Vedle toho zdržuje vládní strana a její pomahai volební

icformu práv úsilím provésti díve reformu zákona vojenského.

iusthovci i Kossuthovci jxjtírali vojenské pedlohy píkrou obstrukcí

a jen s nejvtším namáháním podailo se hrabti Khuenovi prosa-

iliti doasné zastavení této obstrukce pro projednání rozpotu, aby

>e parlament uherský vyhnul optné situaci zvané »ex lex«. Spor

mezi vojenskými initeli o vojenské refonmy a nemén politické po-

mry v Rakousku, které vedly k rozpuštní parlamentu a novým
volbám, hrabti Khuenovi v boji proti obstrukcí vydatn dlouho

pomáhaly. Nemusel na vojenské refonmy spchati a mohl obstrukcí

potírat svou pasivitou. Zdálo se už, že zvítzí. Obstrukce v ši-

rokých vrstvách maarských dávno ztratila popularitu a také vné

I
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»spory s králem« maarskou veejnost omrzely. Vedle toho ma-

arské pomry chefu vlády skoro v každé krisi picházejí na pomoc.

iDoby nezlomného odporu v Uhrách dávno vymizely a hrab Khuen

platí za mistra využitkování lidských slabostí oposiních poslanc.

Tak se hrabti Khuenovi konen podailo odvrátiti frakci Kossu-

thovu od obstrukce a tím zlomil oposici vbec. Kossuth, který, a
nemocen, stále ješt doufá se vrátit do kabinetu a stát se opt mi-

nistrem, smíil se s vojenskými zákony, za cenu formulky, která

mla být zlatým mostem. Do branného zákona ml být pijat od-

stavec, kterým se znemožuje zavolání náhradních záložník dc

služby, když parlament v nkterém roce nepovolil kontingent no

vák. Na tento požadavek Kossuthv pistoupil i hrab Khuen

jen že se zdráhal ustanovení to pijmouti do zákona samého. Cht
jen § 43. nového zákona v parlament slavnostním zpsobem inter

pretovati uritou deklarací vlády. Hrab Khuen pijel s touto for-

mulkou do Vídn a zdálo se, že v Schonbrunnu na zásadní odpoi

nenarazil. Musí se uznati, že vcných námitek proti takovémij

ustanovení v konstituním stát ani být nemže a nemá. Je-li roní

odvod postaven pod sankci parlamentu — a to je — pak ústavni

má být postaráno o to, aby se tato sankce parlamentní nijakými po.

koutními možnostmi nemohla obcházet. Požadavek 'Kossuthv zaji

kládal se na zkušenostech z let minulých : v Rakousku vláda pomáhj

si prost paragrafem trnáctým, neobdrží-li v as parlamentárn.

schválení k odvodm; v Uhrách, kde § 14. není, ipo,máhali si tími

že poet novák v dotyném roce na Uhry pipadající nahrazei

byl záložníky, kteí tak dlouho zstali ve služb presenní, až S';

vlád podailo vymoci na parlamentu povolení k odvodu. Vzhleden!

k zmínným zkušenostem žádost maarské oposice jeví se pocho

pitelnou, i když bez muení pipustíme, že se panu Kossuthovi
\

spol. nejednalo j e n o njaké utvrzení tisícileté ústavy uherské

Na tuto vrohodnost bývalý vdce osmatyicátník maarských

zárove c. a k. tajný rada a ministr obchodu m. s. nároku neméj

Jist se oposici jednalo daleko více o zbra pro njaké píští boji

politické, o zbra o to úinnjší, o se na rozhodujících místeci

vždy jednalo o vasné á parlamentární vyízení kontingentu branci

A ponvadž víme, že práv maarští šovinisté užívají té své ústav

jen a jen k potlaování ústavních práv a ústavního života nmí

arských národ v Uhrách, nedovedeme se pro zdánliv ústavní tx

této kliky maarské nadchnout, teba bychom theoretickou oprá^

nnost žádané interpretace pln uznávali. Jinak ovšem dlužno tu1
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íiiiiiiulku posuzovati se stanoviska praxe. Branný zákon podává

mocnái jako nejvyššímu pánu armády i nyní tolik práv absolutních

.1 absolutistických, že praktická cena oné formulky je dost proble-

matická. Uherský (a teba i rakouský) ministrpresident mže
v obou snmovnách prohlašovat a interpretovat sebe více : kdyby

jednou zde nebo tam došlo opt k ústavním sporm, které by schvá-

lení roního odvodu zamezily, zavolání záložník takové prohlášení

iczabrání. O tom byl patrn hrab Khuen Hederváry pesvden,
ivdyž formulku Kossuthovu, zrozenou ve vynalézavé hlav hrabte

Vpponyiho, pijímal a byl o tom stejn pesvden mocná, když

návrhu Khuenovu v prvním okamžiku nebránil. Jist ani mocná
ani hr. Khuen nespatoval v té fonmulce, kterou se mly branné

pedlohy v Uhrách rychle vyíditi, njakou újmu dynastických práv,

už proto ne, ponvadž ani Apponyi ani Kossuth k njakému oslabení

tchto práv vážn mepracují.

Odpor pišel odjinud. Ministr války, generál pchoty Auffen-

herg, nástupce Schonaichv, o nmž dvodn se má za to, že je

naprostým diívniíkem vojenské kanceláe následníka trnu, ozval

s(! ihned, jakmile zmínná resoluce vešla v jeho známost a ozval se

ihned také rakouský ministerský pedseda hrab Stúrgkh. Ze se

k<>nen ozval voják a vidl v resoluním požadavku seslabení dy-

nastických práv, tomu nelze se diviti a ješt mén, když generál

\uffenberg platí za vykonavatele vle následníkovy, ale že se k pro-

testu jeho co nejrychleji pipojil pedseda ministerstva rakouského,

to už je mén srozumitelné. Rakouský ministrpresident mohl klidn

vykat, zdali íšská rada rakouská se ope uritjšímu výkladu bran-

ného zákona, zdali majorita íšské rady se dobrovoln vzdá -této ur-

itjší interpretace nové vojenské pedlohy. Ale hrab Strgkh
neekal, až jak se rozhodne parlament; jakmile uslyšel, že vojáci

troubí na poplach, pipojil se k útoku už proto, když slyšel, že

hrab Khuen chce pistihnouti dynastická práva.

Na protest, který generál Auffenberg a hrab Sturgkh do Pešti

poslali, hrab Khuen odpovdl jen tomuto. Námitkám vojenských

kruh hrab Khuen odpovdl cestou do Vídn, do Schonbrunnu,

chtje tam si opatiti jistotu pro svj postup. Tam, zdá se, že na-

lezl situaci zmnnou : deklarace hrabte Khuena nenalezla schvá-

lení koruny a demise celého' kabinetu uherského byla pijata.

\' Uhrách vypukla tedy kabinetní krise, která tam znamená také

krisi vojenské pedlohy. Je s pochybením, že by majorita strany

práce, sesílená o frakci Kossuthovu, jinému ministrpresidentu pro-

f
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pustila vojenskou pedlohu bez deklarace, kterou na svém imiláki

Khuenovi žádala. Nezbývá tudíž jiného, než rozpustit uherskoi

snmovnu a oddálit nejen vyízeni vojenských pedloh, ale i njakéhí

provisoria, pi emž povstává i risiko, že dosavadní majorita vládní

dobytá tak znaným nákladem penz a terorismu pi volbách, se d(

snmovny nevrátí a když, bude-li ipak ochotnjší pijmouti vojensk(

pedlohy tak, jak jsou bez interpretace a bez deklarace. Mnohen

pravdpodobnjší bude, že hrab Khuen, podporovaný stávající ma
joritou, vynalezne njakou koimpromisní formulku deklaraní, kter;

dojde schválení jak u koruny, tak i v uherském parlament.

Co k takovému rozešení ekne pak íšská rada rakouská a c(

zejména pak ekne hrabti Stiirgkhovi, je ovšem otázkou jinou

Obtíže, které vyízení vojenských pedloh byly ministrem válk;

Auffenbergem zpsobeny, patrn na vyšší povel, inny bez ohledl

na tyto možné krise v obou parlamentech, tak že se zdá, že inn;

hlavn z dvou dvod: aby u jistých vojenských kruh neoblíben"

pedlohy i s 2letou službou presenní byly zmaeny vbec, a aby p
této píležitosti dost nepatrné suverenit a malému sebevdomí par

lament zasazen byl políek. Tyto povážlivé zjevy nevstí vru ni

dobrého. Kdyby se v Rakousku nebylo už dávno ztratilo skoí

všecko porozumní pro vlastní politiku a hlavn všecko porozumn

ipro politiku pokrokovou, lidovou a ústavní, musela by krise vo,

jenských pedloh zdolati všechny malicherné spory dne : ale zdá se

že pan Auffenberg je dobe informován o slabosti ústavního cítn

zejména rakouského parlamentu a že vdl, že se ve svém boji z|

zdánlivá práva dynastická mže na své pappenheimské v rakousk

íšské rad spolehnout. On sám asi padne, ale nástupce jeho n;

této linii tím jistji bude pokraovat a postupovat. C.

^
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.tátní rozpoet cislajtánský pro naše hospo-

dáské a kulturní poteby.
Napsal prof. Jan Koloušek.

(Pokraování.)

n.

Naše kulturní poteby podle rozpotu.

1. eské vysoké školství nedostatené opateno státem.

eský národ v Cislajtanii iní asi 231^% (data ze sítání dle

ucuvací ei nejsou ješt z roku 191 o úpln ze všech korunních

etni uveejnna, ale celkem nebude znanjší odchylky od uvedeného

ísla).

\'zdlání eského národa se zajisté vyrovná s nmeckým v tomto

lat a pedí nesporn vzdlání všech ostatních národ rakouských.

Je státní zásluhou to zajisté není a nebylo, že

> m e se ve vzdlání neopozdili. Až do let osm-

esátých minulého století nemli jsme vbec eské university, akoli

ro Poláky byly již university dv a pro Nmce jich bylo zízeno pt.

'ozdji zízená eská universita v Praze zstává stále jedinou a už

tomto list bylo vyloženo, pro na dlouhé doby není nadje na tak

otebnou druhou eskou universitu, jelikož sami naši poslanci neradi

tomto životním požadavku slyší a odstavili jej nyní z politických

íin doista.

A pece naše universita v Praze sama nebude nikdy ádn vy-

bavena a nesplní úpln ani svého vdeckého ani národního úkolu,

•okud zstane osamocena a nebude míti opory v druhé eské uni-

ersit, jež pirozen patí do hlavního msta Moravy, jako tam
i prospívá druhá eská technika.

Jak nedostaten je pamatováno na jedinou eskou univer-

itu, která má poslucha mnohem více než celé ti nmecké (v Cer-

lovicích, Inšpruku a v Praze), vidti z íslic náklad rozpotených
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pro ni, když je srovnáme s náklady vnovanými universitáim p,

ským a nmeckým.
\

V tisících korun bylo rozpoteno na university:
v roce 1896 1899 19121

na eskou universitu 829 1039 1953

na university polské 1215 1550 3384

na university nmecké 47 1

7

5246 10072

Pomrn se tedy dlil tento náklad na uni versi
jednotlivých národ

:

1896 1899 191

na eskou 12-3% I3*3% 127

na polské i7"9%, i9'8% 22*c

na nmecké 69-8% 66-9%: 65*3'

Proti r. 1899 tedy pomrného nákladu na urj

versitu eskou ubylo dosti znateln a náš pod;

je skoro jen poloviní, než by nám pipad
podle potu obyvatel.

Proti tomu pi technikách je zetelný pokrok, protože jsi

dosáhli konen v r. 1899 druhé vysoké školy technické v Brn.

Státní náklad na technické vysoké školy li

v tisících korun

:

1896 1899=^ 19

na eské techniky 293 340 I7j

na polskou techniku 227 261 7

na nmecké techniky 1255 1402 3,1,

a pomrn tedy se dlil tento náklad na technici
vysoké školy:

1896 1899 ^9^2

na eské 16-5% i7*—% 30*2^

na polskou 12-8% 13-—% i3'8<^/

na nmecké 707% 70-

—

% 56-

—

Zízením eské techniky vBrn získala tec

znamenit i eská technika v Praze; nebo nákl

* K nákladm na jedinou eskou universitu pipoítáváme ješt pa

vinu nákladu, který je spolený eské i nmecké universit v Praze. i

2 Léta 1896 a 1899 uvedena pro srovnání, protože rozpoet na r. 1^

byl od vlády Windischgrátzovy-Plenerovy a na r. 1899 proti toi

od vlády Thunovy-Kaizlovy sestavován.
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pražskou e&kou techniku je rozpoten na r. 1912 na 1*222 mil. K,

i na 2i'6% ze všeho státního nákladu na vysoké školy technické

kakousku vbec. Zvtšil se tedy od r. 1896 víc jak o 5% z celko-

lio vydání státního na techniky a je víc jak tynásobný, nežli byl

d 16 lety (4Vonásobný).

Ovšem, že tento rozvoj pražské eské techniky je podmínn
/.šíením a oblibou reálního studia v eských zemích, což bude také

atrno pi nákladu na eské reálné školy.

Takový by zajisté mohl býti i vývoj pi eské universit v Praze,

lyby se aiiohla opírati o eskou universitu v Brn. Tím by se mohl

roven omeziti proud eských studujících universitních do Vídn,

crý je stále veliký a který nám snad i do jisté míry odcizuje ást

,iší intelligence.

Krom university a dvou technik nemáme už vysoké školy,

(ježto Nmci mají ješt vysokou školu zemdlskou a zvroléka-

kou (ve Vídni), dv vysoké školy hornické (v Píbrami a v Lubn
Styrsku) a ti theologické fakulty samostatné (dv katolické

\ Olomouci a v Solnohrade a jednu evangelickou ve Vídni) a Poláci

sokou zvrolékaskou školu (ve Lvov).

Sítáme-li náklad na všecky tyto vysoké školy podle národností,

inlo rozpoteno na vysoké školy vbec v tisících korun

:

v letech 1896 1899 19 12

na eské 1 121 1379 3662

na polské 1442 1893 4325
a nmecké 6500 7270 14811

i všechny 9063, 10542 22798

a pomrn se jevil ten náklad takto:

v letech 1896 1899 1912

'1 eské . 12*4% i3'i% i6-—

%

polské 15-9% 17-9% 19'—

%

na nmecké T^"7%. 69-0% 65-—

%

Je tedy stále státní náklad na vysoké školství eské siln pod-

prmrný a jestliže jeho procento proti dívjší dob o nco stouplo,

stalo se to zízením druhé eské techniky v Brn. Pomr ten se

dále podstatn nemže zmniti v náš prospch, pokud nebudou naše

vysoké školy ádn doplnny, pokud totiž nebude zízena druhá eská
universita v Brn, pokud nedostaneme samostatné zvrolékaské

školy a konen vysoké školy zemdlské, která v zárodku tu sice

již je jako oddlení eské vysoké školy technické v Praze, ale svým
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vypravením nepostauje. Bohužel že pro tyto naše požadavky vysc

koškolské není ve veejnosti naší dosti vážného a usilovného zájmi

politickým stranám našim tyto samozejmost
našeho kulturního života nejsou jpak ani aktu
á 1 n í m i, ano prohlašují se pímo za nevasné v nynjší politick

situaci, kdy se tak nedokav dereme ke vládnímu stolu.

Jak nedostaten je vypravena naše universita, o tom se tu ner

potebí mnoho rozepisovati. Staí prost uvésti, že jen o málo víc

je rozpoteno na eskou universitu v Praze nežli na nmeckou, kter

nemá ani 40% toho potu poslucha co eská. Všech professor n

eské universit má býti podle rozpotu na r. 1912 celkem 115 -

(skuten je jich mnohem mén), — kdežto na nmecké je jic

96. Ale na nmecké universit je z tch professor pouze 25%. m
moádných, kdežto na eské universit je mimoádných professor

33*9%. Na nmecké universit ve Vídni je 170 professor (pro

115 na eské universit) ! Na všech nmeckých universitách je 47

-professor, na polských 185. Také dotace na jednotlivé stolice jso

zhola nedostatené a o umístní našich vysokých škol v Praze byl

by zde zbyteno mluviti, jelikož o tom z denních i odborných list

mže býti naše obecenstvo dosti dobe poueno.

Ješt je potebí vytknouti podíl eského vysokého školství k ne

meckému v zemích koruny eské. Pi tom sluší uvážiti, že pr

Nmce v Cechách, na Morav i ve Slezsku nejsou pouze vysol<

školy v Praze a v Brn, nýbrž že imohou studovati a také hojn sti

dují na všech ostatních vysokých školách nmeckých, zvlášt v

Vídni. S Vídní jsou eské zem znamenit spojeny, Víde jak

hlavní msto íše poskytuje krom toho zvláštní pitažlivost neje

na studentstvo nmecké národnosti, nýbrž i na posluchae jiných ní

rodností. Ovšem, že ty ostatní národnosti jsou ve Vídni na v}

sokých školách jen trpny, jestliže se nikterak neozývají a jich pc

tebám kulturním se neprojevuje le nejvyšší nepíze. Jestliž

tedy Nmci v eských zemích by mli i menší procento státních ni

klad na své vysoké školství, nebyli by tím nijak zkráceni, jelikc

se jim to hradí bohat jinými vysokými školami, zvlášt ve Vídn

Ale poznáme hned, že i v tomto smru se nmeckému školství v ní

šich zemích nedje naprosto žádná kivda, nýbrž naopak tší s

i v Cechách a na Morav neobyejné péi se strany státní. Pod

rozpotu na r. 1912 bylo vnováno na university pražsk
(jediné v zemích koruny eské) :
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II

na eskou na nm.

i tisících korun 1953 1756

procentech 527% 47*^%

M tomu ješt se musí doložiti, že o nco vtší suma na eákou uni-

itu se ásten vysvtluje mnohem vyšším nájemným za míst-

1, které jsou v soukromých a nevhodných domech. Pi tom je

1 poslucha na eské universit 2i^krát vtší nežli na nmecké
iversit.

Pro techniky v Praze a v Brn byl náklad podle rozpotu na

1912

:

na eské na nm.
tisících korun 1709 1336

I

rocentech 56-1% 43*9%

Také zde pi' eských technikách znaná ást náklad jde na

et nájemného za místnosti v nedostatených soukromých budo-

oli. Poet všech poslucha na eských a nmeckých technikách

I raze i v Brn se má k sob asi jako 67 : 33.

p| Krom toho jsou ješt dv nmecké vysoké školy: hornická

^kola v Píbrami a theologická fakulta v Olomouci, které do-

iiiady V5'žadují na r. 191 2 228 tisíc korun náklad. Podle toho

Wii na r. 1912 rozpoet na vysoké školy v eských
mích:

na všechny

na eské na nmecké vysoké školy

tisících korun .... 3662 3320 6982^

procentech 52-4%' 47*6% 100%

Poet obyvatel byl asi 63% Cech a 37% Nmc, pro které

šem jsou ješt všechny ostatní vysoké školy nmecké v Cislajtanii.

)et posluchastva je asi ^ eské národnosti a ^ nmecké ná-

'dnosti ! Tím je pée státní o vysoké školy eské dostaten osv-
žná.

-'. eské stední školství ve státních rozpotech cislajtánských.

Ve státním rozpotu v posledních letech nedlí se již .náklad

stední školství pxodle jednotlivých druh škol, totiž odlišené pro

'mnasia, reálky a díví stední školy, nýbrž všechny tyto druhy
i

' Z celého nákladu státního na vysoké školy pipadá na eské zem
.1 30 6'/o, tedy daleko mén než na jiné zem.
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Stedních škol jsou v rozpotu shrnuty dohromady. Proti dívej:

dobám se stala ve stedním školství eském potud znaná zrní

že reálky jsou mnohem etnji navštvovány nežli díve, kde s

dium gymnasialní znan pevažovalo studium na školách realn

— Podle výsledk zápisových na eských gymnasiích i reálných

mnasiích — (do toho vpotena také díví gymnasia) — stud

v r. 1911/12 16.724 veejných žák a žáky (v Cechách 11.236,

Morav a ve Slezsku 5.488), kdežto na realkách eských je zaps

15.427 studujících (v Cechách 10.721, na Morav 4.706). — V •

vjších dobách gymnasialních studujících bývalo až i dvojnáso

poet jako na realkách.

Gymnasialní eští studující iní pouze 16%; všech gymnas

nich žák v Cislajtanii, kdežto eští studující na realkách iní 31^

všech žák na realkách v Cislajtanii.

Stední školství je v eských zemích zvlášt vyvinuto. K tc

jednak bylo velmi dobrou podmínkou, že je vysoký stupe vzdl

v eských zemích, jednak také zpsobila to evnivost obou soup

cích kmen národních. Zvlášt snaha eského lidu o náležitý roz

stedního školství u nás pohánla k podobnému rozkvtu t

stední školství nmecké. eské stední školy byly pvodn zi

vány jen velmi nedostatenou mrou od státu a proto se ujala tc

škol bu samospráva (byly zizovány obecní nebo na Morav ^

šinou na zemský náklad), nebo se zizovaly soukromou péí

sdružení odkázaných na dobrovolné sbírky (rzné »Matice školskí

Když tyto eské obecní (zemské) a soukromé ústavy pro svou

likou návštvu musily býti pozdji pevzaty od státu, stát rozt

se pevzíti zárove také nmecké obecní a zemské ústavy do

správy, které asto byly zakládány jen na protiváhu proti esl

soukromým (jako na p. tomu bylo v moravsikých mstech v Li]

ku, v Hodonín, v Beclav, v Mor. Ostrav atd.). Nebo stát ;

zizoval a udržoval také nmecké stední školy v ist eských

stech (jako etné ústavy v Praze, na Král. Vinohradech, v Karl

na Smíchov, v Kromíži, v Uherském Hradišti, v Prostji

v Hranicích atd.). Tak vzrostl velmi siln státní .náklad na st^

školství eské i nmecké v eských zemích. Ale dosud na Mor

celou adu realek si musí zem vydržovati svým nákladem, po

pád musí pispívati k nákladm na ústavy státní. Zemský moi'

ský rozpoet na vydržování etných stedních škol vykazuje té|

2 mil. K.
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I Podle státních rozpot bylo na stední školy vnováno

'lišících K

:

1896 1899 1912

všechny školy stední v Cislajtanii . . 12.347 14.144 34"4
všechny školy stední v es. zemích 5759 6.478 14-694

Pomrný náklad na stední školství v eských ze-

c h byl tedy

:

1896 1899 191

2

46-6% 45-8% 43-1%

Je sice doposud pimen k velikému vzdlání mnohem vyšší

<lad na stední školy v eských zemích, nežli jaký by byl podle

inéru obyvatelstva, ale nákladu toho nicmén pomrn dosti uby-

klesl s 46-6% až na 43-1% za dobu posledních 16 let. Píinou

^'hlavn veliký náklad na haliská gymnasia.

Na eské stední školy samy pipadalo

:

I

1896 1899 1912

íisících korun 3010 3453 8217

procentech celého nákladu cislaj. . 24-4%, 24-4% 24-1%

Klesl tedy také pomrný podíl na eské
iední školství vi celkovému nákladu v Cislajtanii. Vi-

la toho ovšem hlavn je zcela nedostatená statni

Ie o eské stední školství na Morav a ze-

lena ve Slezsku. Ve Slezsku je pouze jediná stát-

Istední esiká škola: gymnasium v Opav proti d e-

t i státním stedním školám nmeckým a jedinému stát-

nu gymnasiu polskému (v Tšín). Na Morav pak má n-

t cká tvrtina obyvatelstva sedm státních realek nmeckých
pti šesti eským a 14 nmeckých státních gymnasií proti

eskym.

Náklad na stední školy s eským vyuovacím
j z y k e m inil pomrn ze všeho nákladu na státní školy

^eských zemích: 1896 1899 1912

52-3% 53-2% 55-9%
a nmecké 477% 46-8% 43-5%)

la polské^ — — 0-6%)

Jestliže se procento státního nákladu na stední ústavy s vy-

1 ovacím jazykem eským za 16 let dosti patrn zvýšilo, sluší hle-

^ Polské gymnasium v Tšín teprve v nejnovjší dob se postátnilo.
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dáti piinu toho jedin ve velkém návalu žactva na nkteré ne

staitelné ústavy eské, který si vynutil pak i rozšieni ústav t

Tak na p. eské gymnasium na Vinohradech má až 12 pa

lelních tíd, I. eská realka na Vinohradech má 10 paralelek, e
realky v Praze na Novém Mst a v Brn I. eská mají po 9 pa

lelkách, I. eské gymnasium v Brn a realka v Zižkov po 8 pa

lelkách, realky v Písku, v Praze na Malé Stran, v Budjovic'

v Karlin a v Olomouci po 7 paralelkách atd.

Ze 168 státních stedních škol v eských zemích je jich po

90 eských ili 53%%,, tak že je hned vidti, kterak prmrný
klad je na eské ústavy vyšší nežli na nmecké, jelikož jsou pr

eské ústavy silnjší a nkteré z nich pímo peplnny, jak to

svítá z hoejších etných píklad.

V jednotlivých zemích byl na r. 1912 rozpoten státní nák

na stední školy:

vCechách v tisících korun v procente^

na eské 6210 6i-8%

na nmecké 3842 38*2%

na Morav
na eské 1925 53%
na nmecké 1704 47%
ve Slezsku
na eské 82 S-i%,

na nmecké . 848 837%!
na polské 83 8-2%

Z toho vidti, že v Cechách do správného pomru dle nár

nosti (asi 63% Cech a 37% Nmc) neschází píliš mnoho. T
procento celkového státního nákladu na stední školy v královi

eském (29!^% skoro) vyhovuje dosti dobe. — Za to na Mor
není o školství eské zdaleka správn postaráno a ve Slezsku e
i polské stední školy jsou jako by jen trpny a naprosto nepo

ují; zvlášt citelný je úplný nedostatek eských i polských reál

Na Morav jsou zcela zbytené ústavy nmecké v ryze

ských mstech, o kterých se už stala zmínka; zvlášt kiklavé je

v Hranicích, kde jsou dva nmecké ústavy stední: nmé
gymnasium státní a vojenská nm. realka (která ovšem je vydr

vána na úet vojenské správy) a kde pro eské obyvatelstvo m
skoro ryze eského a venkova bez jakékoli nmecké menšiny n

vbec eské stední školy

!
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i)(lhorné školství prmyslové s eským vyuovacím jazykem úplné

nepostaitelné.

Jestliže pi vysokých a stedních školách státní pée pro eský

iirod není pimena potebám jeho a nemí se stejn obma národ-

stem v eských zemích, je to mnohem horší ješt pi školství pr-

iiiysluvém a nepolepšilo se to podstatn ani peložením správy

iikolství toho do oboru ministerstva veejných prací.

Rozdlíme si toto prmyslové školství podle vykazovaných

rubrik ve státních rozpotech na ústední ústavy se stát-

ními prmyslovými školami všeobecného rázu
>. na prmyslové školy odborné (Fachschulen).
\lczi ústední ústavy ítá se také umlecko-prmyslová škola v Praze,

klerá je utrakvistická, ale jež nicmén poítána k ústavm

feským, protože vtšina professor i žactva je národnosti eské.

Podobn je mezi školami odlx)rnými devaská škola ve Valašském

^Meziíí utrakvistická, kterou stejn ítáme mezi školy

ské. Tím ovšem patrn bude se zdáti pomr eských škol ješt

líinivjší, nežli skuten je.

Státní prmyslové školy všeobecného rázu

y/.adovaly dle rozpot v tisících korun: ^
'

1896 1899 1912

v celé Cislajtanii 2244 2546 7515

v eskýcli zemích 1056 1206 3083

Tedy se pomrn vydávalo na tyto školy v eských zemích

:

1896 1899 1912

47-1%' 47-4% 41%'

Patrn se náklad na školství to v eských zemích pomrn až

v.o nejnovjší doby siln zmenšil; za 13 let (1899—1912) kleslo

i procento náklad tch se 47-4 na 41; tedy tém o 61/2%

/. celkového nákladu cislajtanského pipadá
fena eské zem mén než ped 13 lety. Zem eské,

které vedle Vídn jsou hlavním a v jistých odvtvích jediným sídlem

wvinutého prmyslu, zajisté nemají náležitého a pimeného úa-

-lenství ve státní péi o vzdlání prmyslové.

Toho dokladem mohou býti odborné školy pro jed-

.notlivá odvtví prmyslová, které se ovšem dají zi-

l^ovati pouze tam, kde skuten se jednotlivé odborné prmyslové

práce v dostatené míe provozují. A proto mezi nimi práv školy
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v eských zemích nápadn ipevažují, protože jinde pro n není an

u obyvatelstva náležitého porozumní.

Na tyto školy odborné bylo dle rozpot vnováno v tiši

cích korun

:

1896 1899 191;

pro celou Cislajtanii 1761 1941 368^

pro eské zem 965 1049 229^

Celkem je náklad na toto odborné školství mnohem menší, ne;

na státní prmyslové školy všeobecného rázu.

V eských zemích na odborné školy z celého cislajtan

ského nákladu pipadlo

:

1896 1899 191

2

54-8% 54-o% 62-4%

Tedy pro tyto odborné školy je náklad státní pro eské zem<

dostaten píznivý, ale zárove je z toho vidti, jak naopak nepoi

stauje pi státních prmyslových školách všeobecného rázu.

Ale jakmile se ptáme, kolik z toho státního nákladu pipadá n;

školy s eským vyuovacím jazykem, shledáváme

že o naše školství prmyslové je v tom smru nepomrn h'
postaráno než v ostatních oborech vzdlání'

Na státní pr /my šlové školy všeobeicnéh
rázu s eským jazykem vyuovacím bylo rozpoteno

1896 1899 191

v tisících korun . 457 512 151 i

v procentech z cislajtanského nákladu . . 20-4% 20-1% 20- 1^/

v procentech náklad v eských zemích . . 43-3%, 42*4%! A9'^%

Na odborné školy s eským vyuovacím ja

z y k e m:

1896 1899 19 i

v tisících korun 321 377 80-^

v procentech cislajtanského nákladu . . . 18-2% 19-4% 2.\'<f]^

v procentech nákl. vydaného v es. zemích . 33-2%; 35'9% 35*3^

Asi tedy eské školství prmyslové posuzujeme vzhledán]

k celé Cislajtanii nebo jen vzhledem k nmeckému prmyslovémi

školství, jakož o n pxDstaráno v eských zemích, nemžeme být

nijak spokojeni s péí státu, které se nám v tom smru dostáv 1

Z cislajtanského celkového nákladu pipadá na eské státn
prmyslové školy pouze20-i%ia na eské odborn'
školy pouze 21 •9%, na všechny eské školy pr'



iiyslové (deiini) vbec pouze 20*7%. Tedy v každém

iiiéru se musíme cítiti zkráceni, jelikož se nedostává našemu národu

tak vyvinutou inností prmyslovou proti ostatním národm ani

daleka tolik penz na prmyslové školství, kolik by mlo mu pi-

•idnouti podle pomrného potu obyvatel; a to zajisté již bylo by

nciítkem zhola nepostaitelným.

Ješt horší je pomr eského školství prmyslového proti n-
iicr.kému v eských zemích. Tak na státní prmyslové
k (j I y eské pipadá 49%, na nmecké 51% z cel-

kového nákladu státního pro eské zem; a na

cské školy odborné jen 35*3% proti 647% n m e-

kýmškolámvnovaným.
Procenta ona pro eské školy díve byla ješt horší, ale po-

né stoupnutí nákladu na eské šikoly nestalo se snad z vtší pízn
ní, nýbrž prost protože na eské prmyslové školy pro jich

Ý poet je mnohem vtší nával žactva.

Nejpknjším dokladem, jak pejí naše vlády eskému pr-

slovému školství, je zpsob, jakým zizovány byly nové státní

myslové školy v Cechách samých : Když za Kórbrovy vlády po

jahých letech konen byl vyízen íšskou radou státní rozpoet,

ta
pijata ve výboru rozpotovém i v plenu

ské rady resoluce, že v Cechách mají býti

i z c n y (Iv nové státní j) r m y s 1 o v é školy a sice

dna nmecká v severních Cechách a druhá
ská v 1) u d j o v i c í c h. Ale vlády následující vyhovly

i 1111 tak, že zídily pouze dv nmecké státní
r ni y s 1 o v é školy v Chomutov a v Aši (pro

irxtilni prmysl) a žádnou eskou, a když konen
i

> i- e c e se m u s i 1 a zíditi eská státní prmy-
slová škola v Budjovicích, byla zárove ješt
/ízena nmecká škola v Ústí nad Labem, ale

r o ni toho také v Budjovicích samých z i-

uje se vedle státní eské prmyslové školy
n m eck á odborná škola pro klempíe.

Proto i v samých Cechách je státních prmyslových škol nme-
ckých pt (v /\ši, v Chomutov, v Liberci, v Plzni a v Ústí nad

i.ahem). kdežto eských je také jen pt (v Praze, v Budjovicích,

v Pardubicích, v Plzni a na Smíchov) a jedin tím, že k nim pi-

poítáváme ješt umlecko-prmyslovou školu v Praze (utrakvisti-

ckou) a stavební i emeslnické školy v Jaromi a na Kladn (kdežto

NAŠE DOBA. R. XIX., . 6.. 1912. 20. bezna. 27



takového druhu škola nmecká jest jediná v Dín), mají nicmé

eské státní prmyslové školy v Cechách pevahu. Za to státní-

od li orných škol nmeckých v Cechách je šes

a dvacet, kdežto eských jen trnáct.
He je tomu na Morav ; tam je státní p r m y s 1 o \

škola eská pouze jediná (v Brn), kdežto nm
cké jsou ti (v Brn dv a v Zábehu jedna). Státnic
odborných škol nmeckých je šest, eské jsc

pouze ti a jedna je utrakvistická ( devaská
Valašském Meziíí). Odborná strojnická škola (eská) v P
rove již po léta byla urena k pemn ve státní prmyslov
školu, ale dosud k tomu nedošlo. Na Morav na v š e c 1«

ist nmecké prmyslové šikoly pipadá >

státního nákladu 63-8%, kdežto na eské a utr'

kvistické jen 36*2%

.

Ve Slezsku jsou výhradn nmecké p r m y s 1 o \

školy (je tam jedna státní prmyslová v Bílsku a tyi odbor

prmyslové školy). 2e by eských prmyslových škol tam bylo z

potebí a také by tam bylo vhodné místo pro n v eském m
v Polské Ostrav, nejvtší to obci ve Slezsku vbec, toho zajis

není potebí dokazovati. Bohužel Slezsko s velikou slovanskou v(

šinou zvykli si Nmci považovati za zemi výlun nmeckou a 1

jsme si to svým chabým zastáváním vlastních zájm dali lib,,

skoro bez odporu dosud.

4. Nedostatená státní pée o eské ústavy uitelské a o csk
školy obchodní.

Nejzetelnji se jeví nedostatená pée státní o eské školsl

poteby pi ústavech uitelských.

\' Cechách je školních dítek pes 63% eských, kdežto nnj

ckých ne celých 37%, eského uitelstva sice není tolik, kolik
1

ho .na poet dtí mlo býti, ale pece je eských uitel bezm;'

V5 proti ^/g uitelstva nmeckého. Ale státních ú s t a ^

ku vzdlání uitel a uitelek je v Cechách zm
na jen tolik eskýchco nmeckých (po 8 imužsk\

a po I dívím pro ob národnosti).

Na Morav jsou tyi ústavy eské a ti nmecké, ale dvé

nmeckým ústavm soukromým (pro vzdlání uitelek) dává >

krom toho subvence a eskému žádnému. A pece více než (

^

tetiny uitel škol obecných a mšanských je eských.
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\ i' Slezsku koncn! proti tem ústavm nmeckým je pouze po

(liii)tn ústavu eském a polském, ale jednomu nmeckému soukro-

Kinu ústavu (evangelickému v Hílsku) dostává se znané státní

iIi\»'IUX'.

( 1 Ikcni tedy v eských zemích je státních uitelských ústav:

kycli 14, nmeckých 14 a jxjlský jeden. Tedy pro 63,% oby-
I t c 1 s t \- a eského a totéž nejmén procento e-

k v o li dtí není ani polovina uitelských ústav
ó s k ý m vyu o v a c í ni j a z }' k e m.

Zvlášt kiklavý je pomr státních ústav pro v z d -
II í uitelek. Nmecké jsou ti (po jednom v každé

iimni zemi) a eské pouze dva (v Praze a v firn). Není

1\ ili\u, že se rozbujcla klerikální paedagogia díví s eským vy-

vaoim jazykem. \ Cechách je už pt dívích uíte 1-

s \ o h ústav n c p o k r y t | ik 1 e r i k á 1 n í c h |(iklášterních

sice v Budjovicích dva, v Praze, v Chrudimi a v Kutné Hoe
jednom) a jedno i)oloklerikální (na Kladn) ; na Morav pak

I dv klerikální díví paedagogia (v Olomouci utrakvistické a

:vi.'pín). V" Cechách konen je zízen eský klerikální uitelský

^tav mužský (v Bubeni) a co nevidti bude podobný ústav ote-

i !ia Morav (v Olomouci). Tuto záplavu klerikálními eskými

ivy zavinil práv nedostatek státních paedagogií eských.

Na všechny uitelské ústavy v Cislajtanii bylo pro r. 1912 roz-

iiK) 6-292 mil. K ; z toho nákladu na eské zem
1 p a d a 1 o 2-286 mil. K ili pouze 36-3%. Zajisté tento pod-

umrný náklad státní naprosto nepostauje na zem s tak vysoce

^\inutým obecným a mšanským školstvím. Ovšem pro nmecké
volství je náklad ten postaitelný, jak je vidti z tohoto pehledu:

\' eských zemích bylo vnována na ústavy uitelské
i-icioh korun

:

v letech 1896 1899 1912

' ^'^^^'<é 525 557 1073

1 nmecké 597 639 1166

i polské — — 48

:ii r n na jednotlivé národnosti se tento náklad rozdloval:

v letech 1896 1899 191

2

i eské ústavy 46-1% 46-6% 46*9%

i nmecké ústavy 53*9% 53*4% 5i'0%

1 polské ústavy — — 2-i%



Na nmecké ústavy uitelské v eských zemích pipadá tc

v r. 1 91 2 skoro 187%; z celého nákladu cislajtanského, ak
Nmci v korunních zemích eských tvoí jen asi ii'8% cislajtí

ského obyvatelstva. Za to pro eské ústavy uitels
dostává se jen 17%, z celého státního nákladu (

23%% eského obyvatelstva) !

Školství obchodní dlouho bylo ponecháváno úpln soukro

péi, stát se o n nestaral, leda že už osvdeným školám poskyto

celkem málo vydatné subvence. Proto školství to bylo pro studuj

mládež, zvlášt mén zámožnjší, velmi nákladné; bylo vymáh
s nutnou písností velmi vysoké školné a velmi ídká byla os

bození od tohoto školného. Posud je velká vtšina denních škol 1

chodních vydržována bu soukromými spolenostmi nebo obce

a korporacemi (obchodními grémii). Státní školy obchodní

prve v 20. století prvn zízeny byly v Halii, pozdji

Styrsku a teprve v posledních tech nebo tyech letech pevz

byly také nkteré vyšší obchodní školy (tytídní) na Morav(

v Cechách do státní správy. Dosud v Cechách je od r. 191 1 jed

státní obchodní akademie v Chrudimi a mla býti pevzata záro^

nmecká obchodní akademie v Praze, ale dosud se stát nedoh

o její pevzetí s nmeckým obchodním grémiem pražským. Na ]\

rav jsou ob obchodní akademie brnnské (eská i nmecká) si

nimi a na nmecké obchodní akademii v Olomouci je aspo ed
ve státní služb. — Dvoutídní obchodní školy nejsou dosud ni!

státními, vydržovány jsou obcemi nebo obchodními korporace:

Ale jak pi vší drahot obchodního studia jsou eské soukrr

obchodní akademie pece peplnny, pozná se z výkazu ti

žactva v nich pro školní r. 1911/12: Pražská obchodí
akademie s dívím oddlením mla by míti celkem 8 tíd (
peckých a dívích) , ale má jich skuten 30 s poct
žactva 13Ó8 — (tedy prmrn pes 45 žák ve tíd, kd

zákonit nejvýše 40 žák pípustno) ! — Akademie v K
lín (dosud neúplná), v Hradci Králové a v Plzni r

897 žák (bez pipojených dívích škol dvoutídních a bez sai!

statných kurs) s potem tíd vesms dvojná-
n ý m. Na státním ústav v Chrudimi studuje 314 žák. Tedy i

kem na šesti eských tytídních obchodních akademiích v I

chách (když ítáme pražskou za dvojnásobnou, totiž chlapí a dí\
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1 ulil je 2597 žák a žáky. Kdybychom každou tídu poítali s ma-
ináliu' pcdc{>san>Tii potem 40 žák, znamenalo by to 65 tíd

1 I i 16 p c p 1 n n ý c h ústav (tytídních) a z tch dosud

^1 jediný státní

!

Na Morav eská státní akademie v Brn a obecní v Prost-
< ni.ijí 624 žák, ktej^i by tedy staili na 16 tíd ili na plné

1 ústavy.

jak se nerovnomrn dlí státní subvence komunálním a sou-

iným ústavm obchodním v Cechách podle národností, je vi-

ze na pot eských akademií (pražskou ítáme za dvojnásobnou)

i;ivá se od státii 71.500 K, na pt nmeckých však 102.000 K.*

K tomu dalších poznámek není potebí.

\ i''íostiiicná státní pée o ostatní školství eské i vwbec o eské
kulturní zájmy.

Kioin vytených již škol v odst. i.—4. nejeví už stát nijakého

nu o eské školství, akoli se totéž nemže íci o školství n-

Stát totiž nikde nezizuje sám obecné školy (a mšanské)
\ \ j i ni k o u jediných n .m e c k ý c h a to nikoli jen v roz-

u ministerstva vyuování. Na p. na úet ministerstva
leznic jsou vydržovány obecné školy nmecké pro železniní

'tnce v krajích nenmeckých, kde není nmeckých veejných škol,

'k i ministerstvo železniní samo peuje o germanisaní ústavy

lunmeckých krajích.

.Ministerstvo vyuování vydržuje nmecké státní š k o-

mšanské a obecné v Pímoí (v Terstu a v Pulji)

íkovým nákladem ádným 557 tisíc korun a mimoádným 156

-u- korun: podobn i ve Vlašském Tyrolsku (v Trident) s t á t-

lmeckou školu obecnou s nákladem 75 tisíc. A na

. správy zahraniní jsou vydržovány nmecké školy obecné také

lurecku. O jiné národnosti státní správa podobné pée ne-

ojovuje.

Také ministerstvo zemdlství má ve své správ

atní vzdlávací, pokusné a vyuovací ústavy, ale jen v zemích

imoeských (v Dolních a Hbrních Rakousích, v Gorici a Dal-

acii). Vyuovací jazyk je nmecký (až na jediný ústav

' Na pražskou nmeckou ítáme 20.000 K. jelikož pro */3 roku je roz-

'teno 13 0(iO K.
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charvatský). Náklad na tyto zemdlské (a lesnické) státní úst;

iní na r. 1912 dosti znanou sumu 922 tisíc korun.

Ministerstvo veejných prací vydržuje ve Vídni jediný stá

— ovšem nmecký — ústav : »M u s e u m f ú r K u n s t u n d 1

d u s t r i e«, na který vynakládá roní znaný obnos 329 tisíc kor

Podobné ústavy jsou v ostatních zemích soukromé a dostávají

nejvýš dosti hubené státní subvence. Tak na všechny podoi

ústavy v Cechách, na Morav a ve Slezsku, které jsou po vtš

bud nmecké neb utrakvistické, je pro rok 191

2

meno státním rozpotem pouze 72 tisíc korun, tedy zdaleka

tvrtina toho, eho se dostává vídeskému museu. A krom t(

jest ješt mezi ústedními školami prmyslovými technolo:
c k é museu m ve Vídni se znaným nákladem státním 362 t

korun (1912), kdežto v Praze podobný ústav je úpln na stár

odkázán obchodní a živnostenské komoe bez jakékoli podp

státní. A

Mimo rozpoet školský ministerstva kultu a vyuování

ješt v centrálním rozpotu téhož ministerstva znaný náklad

akademie pro v ý t v a r ri á u -m n í a jim podobné
uovací ústavy umlecké. Z tchto škol j sou dv iic

,

cké ve Vídni, jedna polská v Krakov a jedna utrakvistická a

demie v Praze — (která krom toho mohla býti zízena jen I

spním eského nadání Hlávkova). — Takový stav je zajisté

naše národní umní nejen neixjstaitelný, nýbrž pímo ponižn

Zárove teba doložiti, jaký nepomrn malý abnos pipadá z \

rozpotu na eské zem : Na všechny umlecké akademie i'

r. 1912 rozjxxteno 736 tisíc korun, z ehož na utrakvi..

c k o u pražskou se dostává j e n 206 tisíc ili pouze 2h{

Všechny ostatní vdecké a umlecké ústavy spravované

kazované v centrále ministerstva vyuování jsou už pouze ve ^

a ovšem jsou výlun nmecké. V rozpotu na r. 1912 je jíí

vymena dosti znaná suma 1-468 mil. K.

Dlí se to v tisících korun : na íšský geologie

ústav 23,0, na centrální ústav meteorologie k

geo d y nam i cký 156, na rak. komisi pro evropj:

mení stup 27, na akademii pro hudbu a u ^<

ní dramatické 670, na centrální komisi pro u
"

<

lecké památky 308, na rakouský archaeologi^

ústav yy. |
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rro liiulební vzdlání vnuje stát celkem 1-2 mil. 'K, na eské

.,n / toho |)i|)<'»<lá [xnizc 196 tisíc ili jen i6'3^% (a jc.št je

jlotr zalninita velkou ástí subvence pražské .konservatoi hudební

jo tisíc korun).

\ ;i v i- (1 c c k é akademie a j i m p o d (j b n é ústavy
p s t o v á n í vdy (a umní) [na p. musejím a jiným

Ikiiiii na vdecká badání — uvedeno je to v roziKKtu centrálním

i()ak roztroušené iwložky v riibice »píspvky« (Heitrá^e)J je

">riK)étu na rok iyi2 vykázáno celkem asi 600 tisíc K. Z tf)ho

ivaji v eských zemích subvence šest ústav celkem 145 tisíc

111 to akademie F. J. pro vdy a umní v Praze 50 tisíc, král.

^.ká spolenost nauk 10 tisíc, S|'K)lenost eského musea 35 tisíc,

jskosl. nár<)(lo])isné museum O tisíc, Spolenost pro pstování n-
|'cké vdy, umní a literatury 35 tisíc a Fr. Jos. museum v Brn

1 1 sic) . Tedy také v tomto oboru eským zemim dostává
1 jen 11 c o j) e s 24%. Nejpknji je pée o eské v-
kké a umlecké snažení znázornna ti.m faktem, že jediná v-
\cki akademie eská dostává 50.00 K, kdežto vdecké akademii

yKrakov se dostává 77.000 K a vdecké akademii ve Vídni s po-

jhnym nmeoký-m ústavem v Praze (pro nm. vdu a literaturu)

fipadá 273.000 K.^ Tedy pomrn podpory tyto se rozdlují : n a

nic ok é akademie 68-3%, na polskou I9'2%, na e-

i, ou 1 2*5%. Je to podobná spravedlivá míra, jako
'tne ji už poznali pi péi o university.

*

V jiných smrech, kde se vykazují dosti znané podpory na

dlání vysokoškolských }x>fesor a docent, na stipendia vytvá-

ím umlcm, na nákupy umleckých dl, na podporování odbor-

ich list a podob., nelze ovšem zjistiti, kolik z toho dostane se

encm a umlcm eským. Zajisté pi známém obsazení všech

tedních úad, které o tom rozhodují bez veejné kontroly, je

díl ten minimální. Ale tu již nejedná se aspo o veliké milliony

li O každodenní nezbytnosti. Obraz státní pée o eské kulturní

Ureby a zájmy je v pedešlých livahách dosti výstižn podán a

l/.e konený úsudek pronésti jinak, než že je pée ta nedosta-

•ná.

(Pokraování.)

1 Král. eská uená spol. a museum kr. eského jsou ústavy utra-

stické.



Obecné školství Bosny a Hercegoviny

Dr. A. Hassmann.
(Dokonení.)

Pravil jsem nahoe, že stavba škol jest bemenem obce. Tuto zása(j

pejala zemská vláda z osimanského zákona. Místní pomry n

tily však vládu, aby .stavbu tu pevzala na sebe, jen útraty hradí obt

Nebylo možno oekávati modernjších staveb od obecnícn orgán

j

Dnes pracuje plán pro školní budovy krajský úad, a to dle pevný(

typ. Nejlevnjší, s jedinou školní svtnici, potebuje as 14.900

17.400 K.

Takovýto dluh by pravideln obecní hospodáství pivedl do m
pak. Aby tomu vláda pedešla, poskytuje školní obci subvenci v

|

form, že obecní píslušníci zaváží se platiti na stavbu njaký pi

spvek, dovézti materiál (díví ze zemského lesa, kámen, cihly) i pr

covati po pípad po uritý poet dn na novostavb. Je-li závaz<

tento dosti píznivý, hradí vláda sama zbytek. Takto vydala zemsi:

vláda od r. 1879 ^^ ^- 1906 postupn 1,802.000 K.

Udržování školní budovy rovnž spadá na školní obec, jež j
i povinna dáti školního sluhu i otop v zim; to vše plati dnes jali

roku 1879, jen s tou výhodou, že vláda jest ochotnou poskytnoi

opt subvenci.

Uitele jmenuje a platí vláda. Nkde obec jmenuje uitele a plij

sama, nebo má právo pedložiti uitele k jmenování vlád.

Uitelské platy ustanovuje zemská vláda, která je i skoro r-

od roku reguluje. Platy jsou celkem píznivé. Pensijní statut dn

rovnž zemská vláda.

Celibát uitelek byl až do r. 1906 neznám. Tohoto roku v.šak 1

ízeno, že provdání uitelky jest dobrovolnou resignací na úad. \

jimka poskytnuta jen pro pípad, že se uitelka provdá za ucm

téže kategorie- školy. Uitelé jsou tedy privilegovaní manželé uitel*
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I c ( hni plán jest už hodn zastaralý. První pochází z r, 1880.

^c iiiatcíštin v latinských i cyrillských literách, poítání nižšímu,

opisu, tr(»ciui zem- a djepisu, pírodopisu, iK>átkuni geouK-trie

kiisKiií. liosix)dástvi, zpvu, tlocviku, nmin a na ženských

lacli unini pracím. Nynjší uební j)lán jest poidiou modifikací,

jiravýni zlepšením starého. Pochází sám z r. 1K87 s dcíplky

l.u iyo8.'

Školní ád datuje se ješt z r. 1881. Moderních vymožeností tedy

•iié školství okupovaných zemí ješt úastno není.

Tniclui vice porozumní pro pokrok než uební osn()va sama pi-

1 uitelstvo samo, jež snaží se i ve starém rámci zdokonalovati.

ualiy lyto potkávají se ale jen nkde se zadostiuinním, totiž u od-

uvcli kruh. Zemská vláda sama pipravuje sice pepracování

lilií osnovy spolu s redakcí školních knih, ale píprava tato trvá

lochu déle. Zprávy o správ Bosny a Hercegoviny z let 1908 sli-

i!Ji už nové výsledky, ale ani r. 1910 nejsou tyto ješt vydány.

Vyuování dje se principiáln v mateštin. Dsledkem toho

. že obecné školy pro kolonisty vyuují mateštinou tchto. Ve
i!Z-Josefsfeldu u Bjeliny. Branjevu, Glogovcu a Vranovcu jsou

> .istní obecné školy nmecké pro kolonisty, v Kralupech. Kreki,

\sliu a Fenici nmecké oddlení pi hlavní škole obecné. \' Bjelin

llanjaluce existuje madarský kurs pi škole obecné pro madarské

'uisty. \'šude ale jest pece zemský jazyk pedmtem obligátním.

Otázku písma na školách obecných zemských rozešila zemská

ia ve smyslu prvotní instrukce — už zmínné — z r. 1880 naí-

in ze dne 25. srpna 1910 . 4931 pres., pesnji a dslednji pro-

c jíc princip :Vobecné školemusísekaždýžák — tedy

rozdílu na konfessi nebo národnost — uiti i latinku i c y-

lici ísti i psáti.

Pravoslavní poínají cyrillicí, katolíci latinkou, muslimani tím

i-inem. které urí jejich zákonný zástupce.

Uební pomcky, zejména veškeré knihy školní, vydává zemská

lada sama i rozesílá školám podobn jako písanky i druhé školní

-y. Nemajetní obdrží vše zdarma.

Vrchní dozor nad školstvím zemským, konfessionálním i sou-

aým jest reservát vládní.

Prvním lánkem tohoto dozorího etzu jest okresní politický

,ad. Tngerence jeho byla s poátku velmi znanou. Vše potebovalo

?ho svolení nelx) aspo visum. Zejména v disciplinárních vcech

* t. zv. maksimálni a minimální uební plán.
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byli uitelé podízeni okresním úadm, které uplatovaly svoji s

vercnitu asto zpsobem velmi tvrdým. Zlo toto odstranno tepr

r. 1910 vydáním, nového, spravedlivjšího disciplinárního ádu p
uitele.

Nedostatek odborného vzdlání a tudíž pochopení, jaké vyk

zovaly okresní politické úady pro školství, pimly zemskou vlá

k zízení míst krajských školních inspektor. Tito, odborníci, revidi:

nyní jako školní refer-enti krajských úad obecné i ostatní školst

kraj. I píslušné oddlení zemské vlády opateno z ásti odborník

Tito krajští školní insi^ektoi mají povinnost i právo inspek

nad školami konfessionálními i soukromými. Postavení tchto šk

jest však od r. 1908 znan samostatné. Uitel tchto škol pirozei

není podroben disciplinární moci zemské vlády, ale nad to není a

povinen pijati nijakých výtek od krajských inspektor, le na vlast

žádost, resp. na žádost svého bezprostedního ( konfessionálníli

smluvního) nadízeného. Zpráva o ins|K'kci dostane se tedy koníc

sionálnímu úadu zpravidla teprve cestou zemské vlády. Tato oklil

má velmi znanou cenu pro samostatnost tohoto školství a znaí pi

n stejné uvolnní jako odstranní t. zv. uitelských certifikát, ji

vláda vydávala díve uitelstvu škol konfessionálních, a to provisori

a po zkoušce dosplosti definitivn. Dnes oprávnní k uitelování 1

konfessionální škole dává konfessionální úad svým uitelm sáij

Pravoslavné školství konfessionální má nad to své vlastní

borné orgány dozorí (školní inspektory autonomní) od r. 1906, i

od autonomie pravoslavné církve v Bosn i Hercegovin. —
Na konci pokládám za vhodné zmíniti se o t. zv. analfabet ický^

kursech a o vyuování nálx)ženství na obecných školách zemí f>k

povaných.

Konání analfabetských kurs zemská vláda s poátku velí

znan omezovala z politických ]>íin : bála se jx>litických rejd

Dovolovala pak zízení tchto kurs jen zvlášt kvalifikovaný

osobám po pedchozí vládní koncessi.

Roku 1910 byla však tato vládní naízení z r. 1907 zrušena

^dovoleno zízení tchto kurs každé osob, u níž lze se s pravdpj

dobností nadíti prospchu z tohoto podnikání. Konces.se zemské vlá<i

už neteba; staí ohlášení kursu politickému okresnímu úadu 14 rli

ped zapoetím vyuování.

Od této doby se analfabetské kursy utšen rozvíjejí a ni<-

opravdový úspch. Jsou také vládou finann podporovánv.



427

\ vnnvání náhožonství zstalo dnes jako i díve ncoblipfáttiím

rdiiuHcm školního vynování na školách ol)ecných. 1 dnes jest vy-

. \ání toto vcí konfcssionáliíího úadu. Udluje se sice ve školní

luidov. Vláda ukládá uiteli, aby se ohledn rozvrhu vyuovacích

(lin dorozuml s uitelem náboženství, ale povinným p e d-

r(cm vyuování náboženství není. Knz není
k r u c i t c I e m obecné škol y. Zemská vláda poskytuje sice

iteli náboženství remuneraci ve výši ckI 200 K do 600 K ron;
li byt uitelv od školy vzdálen pes 10 kilometr, cestovní pí-

ivek 100 K ron. Ale plat tento jest pouhou remuneraci, není

iintelskýiu hoiiorácni.

\a i>ravosla\'nvch školách konfessionálních povinen jest vyuo-

vali náboženství uitel-laik dle statutu církve této.

Neteba ])ipomínati, že vyuování náboženství na konfessionál-

ih školách jo pedmtem obligátním, —
Resuinuji: školství obecné zemí okuixivaných není nejskvlej-

ni bodem zpráv o správ tchto zemí. Pokrok jeho ve srovnání se

ivern r. 1879 jest zajisté ohromný, ale inítka moderního pes to

-kolství to ani dnes nesnese. Ceníme-li školy dle toho, jaký užitek

nasejí tm, kteí je zakládají a vydržují, pak musíme piznati první

isto školám srbským, jež svým zvláštním požadavkm pln vyho-

o!y a pes to nespustily se všeobecných tendencí, jež škola dnes má.

iií



Marie nebo Antonie Pospíšilová - Angelinou

Musy Boleslava Jablonského?
Napsal Dr. Jos. Pešek.

(Dokonení.)

Milý Pjteli!

Posjlám Wám »ob«^ a sice bez promny. Dowolte wšak, ahyc

o nj nkolika slowy promluwil, což k osprawedlnnj se proti ped
hzce Wašj za powinnost k sob samému mám. Myšlénka lilawn'

celé básn gest : že muž šlechetný k zrušen
j powinnosti nijni pni

hnauti se nedá. Myšlénka tato wšeobecná dalaby se mnohými podi

zenými pjpadnostmi wyobraziti. Abych gi tjm žiwegi wyobrazit;

mohl, zwolil sem dvv z neyswtgšjch a neykrásngšjch powinnost^

totiž : negednati proti w 1 a s t n j m u ]) e s w e d e n j u wcecl

neydležitgšjch (gakož gest náboženstwj ) a nezraditi národ, k n
-muž nás krew i duch, láska i wdnost pautá. Proti dwma tni
welikým powinnostcm postawil gsem welikau dwogj lásku : otcow

skau k djtti a ginošskau k milence. Gesti to láska neyprudšj, ])onJ

wadž pedmt gegj ne uniwersálnj, gak n. p. národ, nýbrž indiwidii

álnj gest. w gakémžto se paprskowé gegj tjm auže shromadniti mo
hau, kdežto se pi pedmtu univversálnjm rozptylugj. Nynj pojn.

hog w duši Milvvogow, z gedné strany wlast a náboženstwj, s drulu

strany láska k djtti. a k té. gegichžto neštstj mimo to sám p,
wodcem gest. W bogi tomto tragickém gewj se lowk we sw<

malichernosti a w e 1 i k o s t i — malichernosti k njžto gcí

hra neuwarowného osudu snižuge — welikosti k njžto geg swobodn;

wle, wdomj swé dstojnosti, cit nepodrobitelnosti powyšuge. Mil

wog gest erwcm a bohem v tomto okamženj ! Ale takovvé odporní

• Vyšla ve Vesn, III. (18:59, str. 175-200) s podtitulem ,romantick

báse' anonymn. V souborném vydání Jablonského oznaena jako ,Lásk

boj'. Není to snad ona ,báchorka' pipravovaná pro Vesnu již r. 1837

,Ob rozpadá se v pt oddíl: I. Slavnost Lady. - II. Vneek.
III. Pvec. — IV. Matka. - V. Soud.



vtiKisii vv tétéž osob nemohou obstáti, nýbrž celá osoba musj zni-

iia býti, což iMilwoge traj^ickýni rekem inj. Vernicbtunp der

Mílcrspriiche na/ývá Solpcr w tomto smyslu t o. co tragickým gme-

ii^Mie. Hogf gest ukonen; ixivinnost zvvjtézila — a láska zstala

á s k o u !

Milwog pak nynj tjni wjce lásky bodným se obgevil a tjm

ivtšj aktivuj lásky schopným, gelikož se ukázal w lowecké dstog-

ti. Co by také byla láska muže, který by takowé wnitnj ceny

nenil? — Milvvog padl co rek, pohan co trestu hodná ncstwra

lu. Milada stala se obti zaslepené nkrutnosti lidských zákon

yla si^oluwinu swou ; nevvdomé sob djtko usmrtila ueuwarowná

a — pozeniskost zmizela a asnost stala se wénostj. i*o-

ost obgjmá se s láskou, kdož bude nad tjm plakati? Ba gen w-
ij své vvlaslnj ceny a hodnosti a patenj »wie sich gerade in dem

ichten eines solchcn wiederspruchs vvollen, nicht bestehen kón-

en Wesens die Gottheit, das Góttliche offenbart« (Solger), gen

lowku wzdlanóiu onen hrdý, blahostný cit wzbuzuge, gegžto

ickým nazýwáme. Zpomete si na mg »Slib«^ — osud náhoda

ska. S tjm jsme tedy hotowi.

Widjtc tedy, že jsem k \vyveden j myšlénky své milence a otce

lu potelxival. Milvvog není andl, nýbrž lowk ; nicmén vvšak

spatného, nýbrž šlechetného srdce ; nenj swdce, nýbrž chybám

jrobený lovk; wina gcho gest hi\ich wášniwého okamžiku;
Milaflina hjch slabosti ženské. Nechcit winu za newinu vy-

ti — Bh uchowej ! — oba zhešili, ale oba gsau spjše k polito-

j nežli zatracovánj hodni ; oba winy swé litugi a pjsným trestem

acugj. Deyme tomu. aby se událost tato básnická skuten byla

ala, nebyla by opnj hodná? Gestliže byste gešt »zneuctnj« hlawnj

-myšlcnkau básn této nazýwal, pak bych wru nevvdl co hlawnj

niy.šlenkau wyrozumíwáte ! Ostatn bych soudil že \v celku básn té

nic se nenacházj, co by cit i neynevvinngšj djwky uráželo, aneb

dobrým mrawm gegjm škodilo ; ba naopak mysljm, že tam bolest

pro nenahraditelnau ztrátu neyskwostngšjho klenotu djw^jho dosti

/iw wyobrazena gest. Panna a djt jest welký rozdjl — a pro djt

jsem nepsal. Mže-li djwka leckterou z now^ell ve Kvtech bez po-

lioršenj jsti, tedy doufám, že Obt mau bez pohoršen j
pete.

\ slyší-li gi jsti, mže se pi tom pirozeným studem zardjti, to

sik mrawm gegjm neuškodj ; ona se zardj pakli kdo o citech

' Novella tato, a vytištna, z Vesny (1839) vypuštna. Zachován z ní

jcdinv list.



i neyswtgsj lásky báse gj pedjtá. Kdybyste wšak pece mysli

že se Ob pro almanach nehod j. (a by z toho následovalo, že s

nikam nehodj ; neb není-li hodná, aby w almanachu od djwky tenU'

byla mjsto gi nezlepšj), tedy Wám to, co pjtel na swdomj kladi

abyste gi tam nedáwal; budte ubezpeen, že mi na mé cti wjce zálež

než na tom, aby báse tato wytištna byla. Radji bych gešt dne

péro své odložil, než aby se NB. z epické básn mé wlastnj mrawn

zásady kiv posuzowaly. Z té pjiny sem také pi básni této gmén

Jablonský we gméno Jan (jakž bimowán gsem) zmnil, abycl

pakli se Obt pec wytiskne, a gestližeby se pro pjinu mn neyrmul

livgšj neljbiti mla, abych aspo gméno Jablonský od wšelikéh

možmého podezenj zachránil, pod njmžto sem si básn podáwa

pedewzal, genž by neyistgšj panny hodný byly. »Der Dichter so

sein wic eine Jungfrau« — progcvvil se gednau krasocitnj profcss(

mg w humanioribus, a to se mi hluboko do srdce vvštjpilo. Nemla

by se Ijbiti, tedy zmnjm nkdy po ase winu Mihvogowou a použii

mjsto z páchané winy — unesen j. Tjm báse ztratj, ale <n;i

i zjská.

Gsem celý mrzutý

!

Gešt gsem tomu ix)wden, že ge censura powolila: nebo kdyli

mla z mrawnických pjin propadnaut. tedy bych se skoro stydl.

S bohem

!

A'. J.'

Drahý Pjteli!

S gakau toužebnostj gsem Wás tyto dva dni oekával, šotu

mi uwjte. Ale opt nadarmo ! Gá k Wám nemohu a Wy ke mi

— snad nechcete.

Doufám, že bych si za tolik strastných dob. které gsem wytr]'

a w skrytosti srdce svého gešt wytrpjm, aspo nkolik blahýc

okamženj zasloužil ! Co dlá Múza má ? Snad se na mne nehnvá ? A

gakž bych Gi také gá mohl rozhnvati? Líbám tu drahou duši, genž

mne neštastn štastným a štastn neštastným uinila.

Gešt dnes zstanu doma. Bude-li Wám gen trochu možno, fl<

pegte mi Pjteli té sladké chvjle, kdebych mohl Oné tvvái w tvv;

hledti, genž nás bratjmi inj. Kdo wj, zdali Gi gešt gedenkrá

takto uwidjm? Mn se aspo pi každém pohledu na Nj zdá. gal

bych Gi vidl naposled. Naposled! — Gak smutná to myšlenk

A srdce by mlo pi nj lhostejným zstati? —

1 Dopis jest sice bez data. Pochází však dle všeho z konce r. 1838

4



\l(' wždyt gscni si uiiiínil, žalost svau tajiti, abych se gevenjm

ihljžiiym nestal, roinysk-tc si drahý l*jtc'li, že gsem Wáni nic

is.il, myslete, že ^ste mi to wšeckí) sám l»ez vvdomi mého, vv srdci

il.

ti

S Mohem hutc I

Wáš upjmnv

Tuto malikost, prosím by M—nka m . .
.' s toiiž láskou prjgala,

kauz Gj to poskytugi.

* >i< *

Z milenky stala se Marie Jablonskému pítelkyn. Vstoupil do

tóra. Vzpomínal. Chtl zapomenouti. Nemohl. Pítelkyn — Na
( c nebylo možno ani v Marii vidti více. Nepodepisuje se celým

viiem pod žhavou báse »Pítelkyni«. Užil jen zaáteního písmene

-iia rodného: T.- Píše:

\ >Umíralf jsem, — a hle! oko drahé
*'. Oplakalo svého pítele;

Není-liž to umírání blahé,

Pi kterémž i pláí andlé?

X Ústa zbožná za mne modlila se,

Ruka panny zmelcc žehnala;

Na hrob — mém srdci — v rajské kráse

Z každé slzy lilje zkvítala* . .

.

Jablonský žárlil na svoji Angelinu. V dopise svém uvádí i dvod
Oto. Marie byla dívka mladá, veselá, švitorná. Vdla o sob, že je

á. Budila pozornost štíhlá postava její. Pozorovala, že není Iho-

u. Víme, jak dovedla opoutati Hurbana, jak zbouila srdce L.

á. Zpívala pi kytae krakováky a písn vlastenecké. Hurbanovi

vila se »jako osvícená dcera Slávy« a jíž »e ist eská« plynula

rt ... A pece po vší chvále této musíme íci, že vidl Hurban

Marii více než v ní bylo. Sotva bylo v ní tolik hloubky, aby dívka,

ítala sotva dvacet jar, pojímala plamennou duší všecky vidy. jež

ašejí obyejn jen ve výši vzdlanc a spisovatel . . .

Ješt nebylo úpln skoneno drama lásky B. Jablonského, a hle,

Ksice k dramatu novému. U Hurbana nedošlo dále než k dispo-

., n Stúra došlo až ke kollisi . . .

1 moje (r)

2 Kvty, 1838, ze 17. kvtna, str. 153.



Marie nevdla, že »se srdcem divno hrát . . .« A jako dívka ses

nácti, nejvýše sedmnácti let, hrála si asi se srdcem Jablonského. Asp

nemožno u ní mluviti o lásce hluboké. Nebo rozhodoval snad pe

u ní soucit k našemu Abelardovi . . .?

Poznamenal jsem díve,^ že Marie Pospíšilová po roce 1838 vi

se neozvala, a že ješt r. 1843 pinesly ,Pomnnky' její prvoti

»Sen« ... A pece zdá se, že cit její k Jablonskému byl hlubší, 11

by se zdálo na první pohled. Ozvala se totiž láska její ješt r. 18^

A je zajímavo, že se sešli oba milenci ješt jedenkráte a to — naf

sledy. Ve \'la&timilu odhaluje Frant. Doucha^ anonymitu Marie I

spíšilové, prozrazuje, že pispla též do Tylových ,Ceských Be^

Pod píspvkem básnickým ,Tajný bol'^ podepsána jest Marii

patrn tato píse vyniká nad báse ,Jinocha žel' dokonalostí forn^l

slyšme: ji upravoval nkdo, jak dalo se dosti asto. Vyslechr^i

ji tedy

:

Pro ta luna smutn svítí, Pro mi v jae života

Když mé srdce žalost cítí? Jenom tvj kvt rozkvétá?

Pro se mrakem zakrývá,

Když mé oko slzívá? Všady luna svtlo lije,

Jen mou lásku temnost kryje;

Soucitná! ach, i to vinou Ticho, mrtvo kol a kol,

Po lících mých slze plynou? Jen zde tlukot — srdce boL

Svdkyn ty trest mých —
Spáchalo-liž srdce hích? Ztiš se, srdce, pesta bíti,

I ty budeš veer míti;

Marná lásko — rže planá, Hluno bude kol a kol,

Pírodou jen pstovaná, Jen zde mrtvo — jinde bol!

5

í eská Revue, 1910, v cit. i., sep. str. 10. ^

2 Vlastimil, 1842, I. 4. seš.

3 O této básni vyslovuje se referent ve Vlastimilu na rok 1842 (1

spíše žertem G. J.
K(olá) takto: >Jaký bol? Na bol? Odkud bol? -^'j

ty líbezný klame lásky >« — (Str. 92.)

* Doucha neoznauje pímo, kterou básní pispla sem M. Pospíšíl(j

ale lze tém s jistotou naprostou oznaiti báse tuto za plod její. OznaínJ

Marie jest pod básní tou stejné jako u prvotin jejích v Kvtech 1838, (9\

>Sen« a 44 >Jinocha žel<. Na všech básních tchto pracovalo mnoho asi 1
c

cizí. Podle prof. Krále náležela k básníkm, kteí veršovali bu úpln a

chyby neb s pomrn nepatrným potem úchylek od správného pi zvi u

(Listy Filolog. XXL, str. 419.)

•^ eské Besedy, 1842. V Praze. Tiskem a nákl. J. H. Pospíšila.

91— 92.
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-| Také Jablonský nemohl zapomenouti. R. 1842 byl strahovským

'Ventuálcni. Dlel v Praze. V básni své .Poselství'^ posílá holubici

irobu drahé matky a pozdravuje srdce otce rozmilého. Ale ho-

lce má zalett nejen sem, nýbrž i v místa jiná. Udílí tedy holu-

:e rozkaz další

:

,Pozdrav t u, jenž tam snad

Ped pianem sedí,

A milostným okem
V eské písn hledí.

Až pak svou hlavinku

K tob pootoí,

Utrhni pomnnku
S jejích krásných oí.

A já z tchto kvítk

Vínek spletu sob,
Aby nkdy truchlil —
Na mém dálném hrob!'

M To bylo ješt ti roky ped Mariiným satkem . . }

\ Cit Marie Pospíšilové ml býti pro budoucnost ped veejností

Mcn, a také s Marian ztlumil struny srdce svého . .

.

Dopisy Jablonského prozrazují, že byl Bolzanista. Prozrazují

té že jedinou Angelinou jeho byla Marie, jak prozrazuje i 19. báse
,Iní milosti' (II. odd.) :

,Obraz Tvj mne obletuje,

Láska-li kde žaluje,

Pronikne-li ucho moje

Andlský zvuk: Marie.'

1 eské Besedy, 1842, str. 136.

* Že podala ruku k satku MUDru P. Zeiskovi, rozhodnému Nmci,
vy tlíme si z ásti také povahou její. Zdá se, že byla nucena dostáti slovu

mi tomu. (Pešek J.: Jan Hostivít Pospíšil, Typografia, XXII, str. 72 a d.)

Je jímavo, že pilnula k Jablonskému i Antonie Pospíšilová, jež sympatiso-
va kdysi i s Tylem, Koil se jí též J. B. Pichl.

AŠE DOBA. R. XIX., . 6. 1912. 20. bezna. 28



Polská Mletrie za rok 1911.

I. Román a novellistika.

Na knihkupeckém trhu polském vystídaly se bhem roku 191 1 v oli

pvodního románu i pvodní novellistiky všecky pracovní odstíny, jež (

máí krásnou literaturu už od nkolika posledních let hlavn charakr

sují. Román historický jest tu zastoupen vedle politického, belletrie z

nického ovzduší stídá se zde s pracemi námt exotických, nkolik k,;

nich svazk má tady humoristika a adou ukázek karakterisována skw
pros s motivy malomstskými s jedné, i problémov psychologický!

strany druhé. Tón smutný, skeptický a nkde i pessimistický pevládá

nad rozmairným, veselým ve všech tchto odvtvích belletristické (

dukce, jako pevládal v pvodním polském písemnictví belletristicii

pedloni a léta bezprostedn pedešlá. Vlastn už od revoluního i|<

1905. Themata výslovn revoluní, jimiž byla krásná literatura polskíi

už vznikala a mla své stedisko ve Varšav i v Poznani, anebo v Kral^

i Lvov, z vtší ásti zaplavována v tíletí 1906—1909, loni sice z kniž 1

trhu zmizela mezi belletristickými novinkami skoro docela, ale pochnn 1

teskná nálada, vyvrající z povšechného rozarování po ée revoluní, i

stala. Tou ureno také vše, co loni vydala belletrie polská význanj.i

tak že ona práv stanoví výslední dojem nejnovjší zábavné literatur; il<

máí.

ím se polská belletrie také loni, jako v letech posledn minulýcl 1

šila od soudobé eské, jest pedevším hojn zastoupený obor irománu (j(

pisného, politického a exotického. Ve znamení tchto tí druh praco

a své knižní novinky publikovali nejlepší nositelé belletristické myši 1<

v Polsku. A jest to pro Poláky i pro souasnou polskou kulturu zvláš
znané. Píznanjší než sebe zevrubnjší statistika a nejúplnjší billK

bžných projev veejn spoleenských. Historism má v Polsce piu

pdu nepeoranou a politický zájem z denního života etnými ohlasy í(

naší se i do literatury románové i povídkové. Souvisí to jednak s ^i

ským lpním na národní tradici, jednak s vdí ideou po politickém

mostatnní. Po té stránce jest domácí polská belletrie tsnji spiata se-)(

leenským žitím národn veejným, než pokud lze teruto zjev vystop^ía

dnes kdekoli na evropském západ. Jest tak vrnjším výrazem národh

cítní i smýšlení domorodého, a ve svých románových djích i sbellesí

váných f>ostavách zachycuje plnost národního snažení soudobého. Nx

chyluje se od života a nejde mimo nj, naopak se mu i tvorbou nkdejpc
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kfismopolitioky iiiazírajících dckadrnt éi synibolistíi poád více pi-

IdiŽUJir . . .

V oboru |)rivodiiílio r o 111 á n 11 historického s novou knihou ne-

pihlásil sf loni sice hlavní a nejpopulárnjší žijící pedstavitel jeho, H e n-

ivk Sicnkiewicz, jenž prozatím pouzie sbíral a pipravoval matoriál

' djepisné epopeji ze slavné epoky polských legion; také autor pro-

liilýrh historických »Popiol«, Stefan Zeromski, nedostal se zatím

l>ri)ravného stadia ve své rozpracované skladb napoleonské a K a z i-

! i r T e t ni a j eir asopisecky publikoval teprve ást svého široce zamý-

Icného románu »Napoleon Wielki«, rovnž i Reymont knižn vydá

svj vpravd epochální (dle dosavadních asopiseckých ukázek) román
>Rok i7Q4« jako první ást historické trilogie, jejíž druhá ást bude v-
iK vána boulivému roku 1831 a ást tetí má býti inspirována nešastným
i)( vstáním z roku 1863, teprve bhem jaJrtií saisony letošní — ale za to

linou novinku toho druhu dal domácímu písemnictví jiný pední len
cjepisn romanopisecké obce polské, Waclaw Gqsiorowski.
i ho »B e m« látkov navazuje pímo na populární napoleonskou trilogii

[áo eštiny již peloženou), a zejména na její poslední souást, nedávno

\ vdanou pod záhlavím »Szwoležarowie gwardyi«. Titulní postava románu,

jenž djov jest vlastn cele vnován jejím životním osudm i vojenské
' nriée, býval na poátku devatenáctého vku nejproslulejším polským
nerálem a osobou stejn populární jako vlivnou. Kol ní soustedna
stra a barvit nakreslená epoka polských boj za svobodu, jíž Bem byl

:isvtil všechen svj život i svou vlastenecký cítící duši. Na pozadí jeho

válených plán, in i nezdar vylíeny autorem všecky složky národn
politické, jež mly kdysi innou úast v emancipaním hnutí polském z éry

po-rozborové. V tom smru podobá se práce Gqsiorowského široce zalo-
I žen a peste vyplnné mosaice, kde zevrubná a syt vystínovaná malba
bitevních výjev, vojenských pochod, hromadných scén i rušných akcí

iiraje hlavní roli. Tím ožil v G^siorowském typ Sienkiewiczovský z tri-

logie i »Kižák«, typj kol vdí djinné individuality trpliv kreslící

vzrušené i hybné ústedí válených srážek, bitevních panoramat, vojen-
' ských operací a strategických pohyb. Malí bitev pevládá tu nad oživo-
• vatelem detail i dokument kulturn historických, jež u nás, v echách,
mistrn ovládá na píklad Zikmund Winter.

i,

Z ostatních historických romanopisc polských Gqsiorowskému lo-
(
skými novinkami nevyirovná se žádný. Umlecky ani hloubkou zpracova-

li nho materiálu, Veleplodný a až tém písloven psavý J e s k e-C h o i -
''ki vydal sice dva djepisné romány brzy za sebou, ale oba mají ráz vy-
pravovatelsky konvenní a v píin djinné jsou spíš smsí voln naku-

i pných dat, záznam i poznámek, než jednotnou, všestrann rozvinutou

í

evokací líené minulosti. Vlastní historické události jsou zde spíše vnjší
fi dekorací než ústedním prvkem ideovým. To platí zvlášt o první novince
»B o ž í s o u d«, k níž spisovatel erpal až z odlehlého vku dvanáctého
a která má víc stedovky smýšleného než opravdu djepisného. Širší rá-

,
mec historický má rozlehlá, tídílná skladba »Teror«, jejíž dj odehrává
se v období francouzské revoluce. I tady zbyten vtší pozornost vnuje
vsak autor episodním výplním mravoliným i zvykovým a zapleteným
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osudm rodinným než ruchu politicko-sociálnímu i kultuirnímu. Pes to

však stojí »Teror« mnohem výše než »Boží soud«, nebo v nm snesena

aspo pomrná zásoba dobov karakteristických podrobností, tebas ideov

bohaté a spoleensky dležité ovzduší nezachyceno jím v své složité plnosti.

Snad se o to romanopisec ani nesnažil, jemu stailo, aby dostal v pestrém

prostedí paížské revoluce effektní pozadí pro zábavn motivované pí-

bhy milostné i dobrodružné.

Poslední len slavné poromantické trojice (po pedasném úmrti

Asnykov a pedloské smrti Marye Konopnické), parnassovec i jemný

belletristický estetik, jeden z nejstarších žijících belletríst polských

vbec, Viktor Gomulicki, publikoval loni hned dv historicko-ro-

mánové skladby vtšího rozmru. První, nadepsaná »G r a n d m u s z-

k i e t e r«, obírá se dobou Augustovou a hromadí pestrou zásobu peliv
vybraného materiálu kulturn spoleenského, který jest v ní probrán i ka-

rakterisován mnohem zevrubnji než titulní postava sama. Kresba povah

nedaí se spisovateli vbec. Jest to zejm patrno i na druhém djepisném

románu jeho, jehož djem uvádí nás belletrista pMxl mnohomluvným zá-

hlavím »Sedmé amen pana Mokeckého« v totéž podstatn

ovzdušf augustovské a který zcela zeteln pipomíná starošlechtické, oby-

ejové prosy Kaczkowského, Rzewuského, Chodžky i Polovy, tedy romá-

nový druh, pstovaný v Polsce pokolením pedsienkiewiczovským. Velkých

djinných individualit tu autor nekreslí, neeše ani složitjších histori-

ckých konflikt. Ani politicko-národní pozadí do šíky, ani psychologie

vdích postav do hloubky Gomulického nezajímá do té míry, jako hu-

moristické píhody, drobné rodinné slavnosti, starosousedské zábavy i pro-

cessy, svatby, krtiny, lovy i malá dobrodružství pedvádných šlachických

figurek. Celý ten komplikovaný projev nejhlubšího národního i státního

úpadku šlechtické republiky f)olské za dob Augustových zachycen zdi.

pouze letmo, mimochodem a jako nutný vnjší rámec. Po té stránce jest

»Grandmuszkieter« nepomrn obsažnjší a barvitjší.

Co mimo práce dosud uvedené vyšlo loni z oboru historické prosy

v Polsku jako knižní novinky, jsou skladby umlecky vesms podadné,

vypotené jen na lekturu pro široké vrstvy tenáské a psané patrn ne

z hlubšího vnitního popudu, nýbrž prost proto, ponvadž djepisná bel-

letrie tší se u domácího odbratelstva pomrn vysokému kursu a jest i

jím s oblibou vyhledávána. A této ist zábavné poteb hoví prmrná '

produkce djepisn románová tím, že ve voln nartaný rámec všeobecn
známých kronikáských fakt zasadí se peste pointovaná historie milostná,

rodová nebo starosousedská. Vyšších cíl si autoi nekladou a o njakou
evokaci djinných období jim ani dost málo nejde. V tom duchu pohybuje

se Artura Gruszeckého, nemén plodného než Jeske-Choiski,

románová kronika »Za krále Stefana«, Ludv. Romockého »2oldné
knížete Konstantina*, kde ponkud sytji podmalováno aspo politické po-

zadí a diplomatické zákulisí dvorských intrikán, Wal Przyborow-
s k é h o »Obležení Varšavy* se skrovnými poukazy na domácí polskou

kulturu mšanskou z konce osmnáctého vku, Stefana Zorjana
»Otin vždy vrní« s tendencí vlastenecky idealistní, novináského po-

j

'"í *í,. pularisátora Boleslavity sentimentální »Tuláci« a vážnji myšlený'
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I

románový ohraz z éry ped polským povstáním r. 1831, nazvaný »Ped
bí>uí«. Jadviky z Lobzova »Pán krakov&ký* jest z nich nejslabší

,1 psobí mdle a bezkrevn. Do jisté míry zajímav jest román Stefana
(jstrowského íZ gwiazdíi mocnarza*, kde, a vlastní historism nejde

! ani tady píliš do hloubky, jeví se aspo jakési vdomé následování ncj-

i

lepšího novodobého djepisného románu polského (»Popcliu) a Žerom-

ského vi)ec. Methodou, stylem i pedmtem (éra napoleonská). Jako žálc

/(•romského jest Ostrowski epigonem novoromantismu v historické bel-

'

irii a o nco aspo usiluje, a ovšem tak vysoko posud nestaí. Ale již

lito snahou prospšn liší se od onch tuctových obmovatcl genru do

kl.ul vyrutinovaného a hromadících v nm prost více mén effektnt

arianty.

Více trvale hcKlhotných románových dl než odvtvi historické vydal

loni obor belletrie politické, mezi jejíž nejlepší pstitele vstou-

pili pedloni i oba dnešní koryfeové poského románu, H e n r y k S i e n-

kiewicz svými »Ví;ry« a Bol. Prus »Dtmi«. První loni obrátil se

na pole zcela jiné, exotické, a druhý nového spoleensko-poiitického ro-

lu.íniu »Pemny« vydal teprve první ást, zatím co druhou tiskne v »Ty-

godniku ilhistrowanym«. jehož jest proslulým stálým kronikáem. Za to

' prblikovali v tom smru práce opravdu cenné a pozoruhodné ti jiní vý-

laniní autoi polští, kdežto další dva si na tom poli spíše zakoketovali

icrárním experimentem, a nikoli nezajímavým.

Vyložen politickým romanopiscem, belletrii s námty dsledn poli-

lirkými pstujícím skoro programov, jest nyní Józef Weyssen-
li o f f, známý eskému tenástvu hlavn peklady »Myšlenek i života

pana Podfilipského« a » Marnotratného syna«. Na samém poátku loské
' zimní saisony zjevila se od nho na knižním trhu polském populární dnes

lJnia«, a na sklonku téže saisony už zase al svým krajanm »Hetmany«.
1'rvni je rozhodn poetitjší, druzí bohatší na ešení program i dobo-

vých problém. — V Unii projevil Weyssenhoff oproti satirickému tra-

vání, jímž jest nasáklá jeho díve vydaná »Spra\va Dol^gi« a trochu

> Dnové politití « (z Podfilipského znám byl hlavn jako elegantní ironik

"istokraticko-šlechtických sfér polských), rys zcela nový, dosud jím ne-

vyzkoušený: sklon k pírodní malb, citové lyrinosti i popisné poesii.

l\nto lyrism dlí se v román o autorv zájem rovnou mrou s ideovým
iešením národní i politické unie mezi Litvou a Polskou. Unie, opírající se

o staletou historickou tradici a z djinné minulosti penášené zde do po-

mr soudobých. Nositeli této unistické myšlenky jsou u Weyssenhoffa
(Iva mladí, ideáln nadšení lidé, milenci a pozdji manželé, Kazimír i Kri-

^lina, kteí onu tradici národn-spoleenskou chtjí dnes vzkísit a oživit

unií srdcí i lásky, ve jménu kesanství a smírného soužití. Idea jejich

!ná ovšem v román i své skeptiky a protivníky, ale práce vrcholí vrou
v možné obrození unie polsko-litevské, jež by pirozen zmnila na Litv
nynjší vzájemné naptí polsko-rusko-litevské v žádoucí souinnost živl
slovanských oproti germánsko-židovským. Myšlenka sama zstává ovšem
itím jen politickou utopií, ale jest Weyssenhoffem ujasnna do nejzaz-

ch dsledk. V tom jest také ideová váha díla. — Také H e t m a n i jsou

^mánem eminentn politickým, bez nudné didaktinosti, symbolicky vy-
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jadujicím nejhlubší smysl dnešního národního žití polského; zajímavým

pokusem o synlhesu politických živl i proud v soudobé Polsce. Dvma
titulními postavami: zbohatlého bankée i berlínského prmyslnického po-

tentáta Lorence, fantasujícího o všelidství, všemožn chtj ícího v své

polské vlasti potírati jednostranný nacionalism, pokoušejícího se ve Var-

šav udržovat stálé spoleenské vení, bojujícího vášniv proti »zastara-

lým tradicím polského vlastenectvím, koketujícího se špatn pochopeným

pokrokástvím a representuj ícího v Polsku ady onch internacionalist,

pod heslem demokratického pokroku šíících nenávist k všemu polskému —
a »velkého, odvného snílka i revolucionáe*, Vojtcha Piasta, tradova-

ného jako živé vtlení nejnadšenjších snah národn polských, jako ped-

stavitel národa, celé minulé století zápasícího »za naši i vaši volnost« —
tmito dvma hlavními postavami zachytil spisovatel dva pední tábory

v nvnjší polské veejnosti. První jest kreslena více realisticky, výrazn

a životn, kdežto druhá jest spíše symbolem, jistým druhem básnické vise.

Ona na okamžik v románovém, dji vítzí, ale tato, zastelena, vstane

jednou z mrtvých a bude v polských srdcích žíti už na vky, stále . . . Jim

po bok staví autor dv paraleln karakterisované bytosti ženské : kosmo-

politn nazírající odchovanku kultury západoevropské a národn cítící

enthusiastku i nadšenou pracovnici na domácí niv Žofii. A mezi touto

tveicí postav žije i kolísá Tadeusz Sworski, trochu revolucioná, trochu

publicista, a jest živým výrazem dlouho váhajícího národního ducha pol-

ského, až se v závru definitivn rozhodne pro Piasta. Tak i tento román

Weyssenhoffv vrcholí smírn, ve smyslu národním, kesanském a mrav-

ním, ale vedle f>oetitjší »Unie« trpí ponkud rozvlánou traktátovostí

a theoretismem. Co se týe shromáždného materiálu a propagovaných

autorem názor, jsou »Hetmani« opravdovou studnicí, z níž už nyní er-

pají a ješt více v dohledné budk5ucnosti budou erpati i domácí »politi-]

kove z povolání «.

Celkovou románovou stavbou i tímto theoretickým karakterem siln'

a bezdn (nebo dostal se na knižní trh souasn) 'se »Hetmanm« bliž'

román Wlaclawa Berenta »Ozimina«. Podati nástin obsahu jesl

u toho myšlenkov hutného a až tém peplnného románu velmi obtížno

Více než román v obvyklém smyslu je to vlastn ada podrobn propra'

covaných obraz, v píin komposiní tvoících sice belletristický celek'

ale jinak voln k sob kupených a jdoucích mimo tak zvanou souvislou fa

bulí djovou. Pevládá v nich živel visionásko-malíský a na venek v celel

spojuje je ples u bohatého finanníka varšavského, vnitrn pak eší s(i

jimi zcela po odbornicku »problém duše polské«. Jednota asu i místa do

držena zde tém s ideální pesností, nebo dj románu odehrává se v je

dine noci, bhem zmínného plesu, asi jako proslulé drama nejnárodnj

šího, pedasn zesnulého poety Wyspiaského »Wesele«, anebc

psychologický portrét odsouzence ped popravou (v Strugov »Ju

tru«)... Obrazy, rozmluvy, debaty, životopisné úryvky i píležitostn<

vybavované vzpomínky stídají se v dji za smuteních zvuk Chochol;

z uvedeného »Wesela« a emotivná úinnost obraz tch jest sesilován;

upímnou, a bolestnou snahou spisovatelovou o postižení plnosti polského,

života novodobého. — Na pozadí barvit líeného plesu vykreslena hojn|
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i.cnú galerie dusí skeptických, bcznadéjné zoufanlivých a ncvéíctch

. žnost nejen státního, ale vfibec národního obrození polského: obchrnl-

poílavého barona z Nemanic, krajn ncrvosního Zaremby, hyste-

V a pornografického Scholze. V teto prohnilé atmosfée lidí zka-

ili ;i pro voojný život nadobro ztracených dusí se mladé déve Nina,

! iwidéjné propukajících duševních sil i zdravých instinkt. V tomto

luši všeliká ušlechtilejší snaha spoleensko-národní zvrhá se v karika-

1 I .irik.iinrou stává se vše, co se s ní jakkoli stýká. I na bývalého ped-

c It ..iKmé polské slávy, majora národních vojsk a baronova otce, padá

choto eriiélio pozadí. A oproti tonnito svtu bez síly i vle hledí autor

viti svt jiný, dýchající svžími vznty i lepšími rozbhy: enthusia-

i)U apoštolku spoleenského zápalu Wlandu, po veejné práci lanícího

rovského s tajemným pvodem, zamilovaného do Orientu, professora-

Miloi^a z Krakova, pt)lského Piasta Nnista atd. Ale tento druhý svét

llctristovi tak nedaí, jako první (jenž jest vylíen s mistrovstvím

1 nevyrovnatclným, a v jehož psychologické kresb byl už autor do-

né vyzkoušel své síly v románech dívjších, zejména v hlubokém

iichnu«). Píliš pipadá vám vykombinován, papírový a málo od-

lijící životné pravdpodobnosti. Jest to svt síly i zdraví, svt, který

vti osením na niv polského národního života. Spisovatel pokouší se

: ito svou základní thesi dokázat, ale neiní to dost pesvdiv. Jako

im mli v tomto Berentov pípadu mimodkou obdobu dvojitých typ
(10 Gonarova nebo Turgenva z druhé fáse jejich literární tvorby.

G o n a r o v v »ObIomovu«, chtje titulní, neinné a v snní se utá-

1 postav vytvoiti v Štolcovi povahovou protiváhu, upadl v abstrakt-

dlanou úmyslnost; jako Turgenv svým Insarovem (V ped-
r), nebo Bazarovém (Otcové a dti) vykreslil mén životný typ než

píklad Rudinem, i rozmanitými obdobami svého oblíbeného typu

mletovského — podobn i Berent jest šastnjší, pokud operuje v ro-

in povahami duševn složitými nebo úpadkovými, neenergickými, ne-

topnými rázného inu a noícími se v stále opakované reflexe. Pi tom
;ik poctiv touží po svt lidí silných, zravých, životn zdatných.

. tento hlas po síle i moci zní celou jeho »Oziminou«, psanou ponkud
strbatým. ale pro spisovatele už z pekladu Nietzscheova »Zarathustry«

i znaným jazykem.

Speciáln politickým belletristou jest Ondej S t r u g, z jehož

^oslulého povídkového cyklu »Podzemní lidé« svým knižním vydáním
átku zimní saisony loské náleží novellistická sbírka, úhrnn nade-

• aná »V tvrdé s 1 u ž b «. Vedle drobnjších pros, jež djem i zálo-

žním ideovým jsou spíše povídkovými studiemi a psychologickými nárty
;"ž povídkami vlastními, jest sem zaadna delší práce vpravd novelli-

ického karakteru, to jest zmenšený a uvnit zhuštný románek »Selanka«

revolucionái, krajn znaveném každodenní politickou agitací, uštvaném
'licejními persekucemi a churavícím od jednostranného zpsobu života,

jerak šastnou shodou okolností pichází jako rekonvalescent na staro-

i,ilský zemanský dvorec, v ovzduší svží venkovské pírody, do spole-
»sti mladých dvat, jak se po krátkém styku opravdov zamiluje do ves-

oké krásky mimoprmrných sklon i povahových zálib, cítí se šasten
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v novém, klidnjším i plnji rozvitém prostedí životním, a chtl by ;

prázdninovou idyllu prodloužit co možná nejvíce do asové dálky, ale <

mile dojde mu z Varšavy zvst, že jeho strana prochází tam práv noi

krisí policejního pronásledování a jeho pítomnosti by akutn potebovj

násiln odtrhne se od zamilované vsi i dívky, milostný román zstaví =

uzaven, selanku nechá selankou, osobní štstí sám v sob hrdinsky zii

a jde, kam jej volá soudružská povinnost, sociální altruism i láska -f

lidská. Vlastní duševní klid a rozvírající se ped ním kus soukromj

štstí životního ustupuje mu ped buditelskou i prkopnou prací, za;£

cenou lepšímu píští spoleenských vyddnc, proletá i drobných c

pracovních. Idea jest v nm hlasem mocnjším a pitažlivjším než ol;

na životní pohodlí sebe sama jako jedince. Sociální zájem celku, hrom.i

jde mu nad štstí vlastní ... A podobným spoleenským altruismem i sw

obtováním ve prospch idey všesociální, revoluní, jsou motivovány ii

jové závry ve všech ostatních obrázcích. Jsou to strun kreslené výj;

z denní praxe socialistických eník, agitátor i organisátor na Ri

mimo oddanou službu milované ideji neznajících zájmu podružného,
j[

stranního. Spisovatel do podrobná zná zákulisí politického revolucionisi

má rád ty své tiché, skromné muenníky idey a snaží se zachytit hlai

zpsob jejich myšlení, cítní i nazírání, jejich duši i nitro, mén dlij

o pestrost akcí a projev vnjších. V tom smyslu jest Strug podrobia

historikem revolucionáovy duše ruské a v své nejnovjší belletristjj

knize, vydané už na samém rozhraní roku loského i letošního, O j c o \i

naši, posunuje své oblíbené povídkové thema do nedávné minulos^

podkresluje je širším pozadím národn djinným, povstáním po]
'

z roku 1863.

Ráz pevážn politický má látkový námt také v jedné 7. eti

loských novinek Air tura Gruszeckého, jenž souasn pekou-

ve všemožných pracovních oborech literárních. Román jmenuj

»L i t w a c k i e r r o w i e«, jeho dj jest položen do Varšavy jako vtM

mstského stediska v království polském a skizzuje zevrubn náhlý pli

i podvratnou innost ruských, z Moskvy úedn vypovzených žid ilu

zvaných litvak na pd polského království. Dvma hlavními snji

sleduje a glossuje autor jejich hospodáské psobení v novém velkom^

ském prostedí: pedn v národnostním nebo piléhávej i eeno, plen*!

ném vztahu jejich vi domorodému živlu polskému a za druhé v je;

nemravn i egoistn rozp>outané konkurenci vzhledem k vlastním souki

novcm, ve Varšav od dívej .ška jako obchodníci i drobni kupci ušed'

Boj na ob fronty a pi tom dsledná bezohlednost, vypoítavost i ho|i

dáská dravost: karakterisují povahu a vdí snahu litvackých píživr?]

kteí hned po svém píjezdu do Varšavy krajn rozeštvou obapolné ji

žití polsko-židovské a mimo to ve vlastní tábor židovských kolonist I

denn vnesou stranicky separatism jednak protipolský, jednak rusofilí

Tento spoleensky politický podklad litvackého vpádu do Varšavy (Lit

odpovídají asi haliským sionistm) kreslí Gruszecki s popisnou zevl

ností a dkladností až publicistickou, ale i episod milostných a rodintjlc

využívá autor k tomu, aby vyzvedl protikulturnost, nespoleenskost i mín

podvratnost litvackého živlu. A má román v své ideové tendenci zr
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;m>i antisemitský, podává pomrnou hojnost cenných a bezprostedné

pozorovaných (lokla(h*t místních i dobových. A pedevším: dokladfi spo-

ii-lilivých (po stránce literárn-umlccké román zvláštní hodnoty nemá).

[Tato spolehlivost schází poslednímu románu Lud. Romockého »Ha-

|kat.u, v níž hodlal spisovatel vylíiti politický i národní útisk poznati-

jských Polák se strany pruských hakatist, ale podal jen chaotické zkre-

[slení skutených pomrfi, tak že celá ada význaných veejných prá-

vník polsko-poznaských proti politické složce románového dje auto-

vá už hlasit protestovala. Neinformovaností a nedostatenou znalosti

daného terénu belletrista zkarikoval, co pvodn zamýšlel ujasnit i s pol-

ského stanoviska hájit ..

.

etn zastoupenou skupinu v románových i povídkových novinkách

l)()lských loiíského roku tvoí b e 1 1 e t r i e exotická, k níž látkov

I bylo erpáno z cizokrajných ovzduší i vzdálených spoleenských ústedí

a jež ve vtšin pípad vyznauje se jistým sklonem k romantinosti,

iiisty vyboující až ve fantastinost.- V elo této skupiny postavil se tento-

át sám Henryk Sienkiewicz svým románem »N a poušti

v pustin*, o nmž v tomto pehledu podrobnji se zmiovati ne-

licba. kdyžt souasn s polským originálem vyšel knižn v eském pe-

I klád. A jako Sienkiewicz byl na tomto literárním poli (po nejstarších

povídkových nártech amerických) své románopisné schopnosti vyzkoušel

loni poprvé, novákem byl na nm také Reymont, když ke knižnímu

trhu polskému pispl loni svým »W a m p i r e m«. Jest to poprvé, co

aulor »Chlop« v románové skladb opouští své polské prostedí (v men-

išich novellkách uinil tak nedávno nkolika skizzami z cyklu »B u r j a«).

Ve »Wampiru« z tichého pomrn vesnického ovzduší svých proslavených

UChlop* penáší spisovatel tenáv zájem v hluný, velkomstský laby-

i rint londýnských ulic, palác i aristokratických salon. Tím však ocitl

; se spisovatel práv nejvíce doma, ve svém nejvlastnjším živlu, nebo

I, ruch, pohyb a barvitost od dávna jsou nejšastnjšími inspirátory jeho

helletristické tvorby. Tady plnou mrou byl autor s to uplatnit své bohaté

dání malíské, popisné a impresionistické, jež obdivovali jsme u nho
,
stejn na poetických vesnických popisech »Chlop«, jako na bohat obm-

» ovaných deskriptivních passážích »Zaslíbené zem«, zachycující rušné

^
ústedí tovární i prmyslové Lodži. A bylo tohoto jemného umní popis-

ného ve »Wampiru« svrchovan teba, nebo jenom jím zachránil spiso-

itel djovou nápl svého londýnského románu ped sensaností i fanta-

stiností. Nezajímaje se o spoleenský typ modleme anglický ani o duši

' národní rasy západoevropské, soustedil se veškerou pozorovatelskou i ro-

nianopiseckou péí na zákulisí dnešního hnutí theosofického (spiritisti-

okého. magnetického, satanistického, fakirského, sektáského), na tajem-

ství indických kouzel i mystérii. Polák, literát, pijíždí do velkomstského

j

chaosu londýnského, aby v nm zapadl se svým milostným zklamáním. Ne-
I zapadne však, ale naopak se proslaví, dokud neovládne jej polotajemná,

j,i polopozemská bytost, miss Daisy. A ví, že tato démonická žena vlee jej

Inid do šílenství nebo na smrt, jde slep za ni . . . V tomto dobrodružn
adovaném dji nespoívá však literární váha románu, nýbrž v sytých

i náladov jemných popisech exotického ústedí, barvitých scén i kížících
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se velkomstských projev. Malí a básník pevyšuje tu luštitele theoso-,

fických záhad.

Zatím co Sienkiewicz a Reymont se ve sfée cizokrajného románu

pouze pokusili, domovem jest a zstává v m Sieroszewski, jenž

nejnovji pihlásil se sbírkou Zfalinafal^av posledních dnech roku

s knihou polocestopisnou, polobelletristickou Na daleki wschó d.,i

První sbírka jest adou obraz z života i pírody japonské, kterou vy-

stídal tu spisovatel za astji jím kreslenou sibiskou i ínskou. Tytoi

nové východoasijské prosy autorovy liší se tím od vtšiny jeho pede-

j

šlých, z téhož ovzduší látkov braných, že belletrista netraduje zde svj

exotické motivy jako pouhý pozorovatel a evropský turista, nýbrž jakoi

svt sám v sob uzavený, kterak se uvnit, bez ohledu na dojem, cizincv;

životn jeví. Touto bezprostední kresbou duše japonské Sieroszewski

hloubji vnikl v dané ovzduší než nkterými dívjšími pracemi, v nichž

prvek reflexivný, srovnávací, kritisující hrával zaasté znanou roli. S tím

pímo souvisí, že v nové knize spisovatel mén popisuje a více dává svým
postavám žíti, a už v dramaticky vzrušivém ^Harakiri knížete Asanal

Naganori« i idyllicky navázaném protestním obrázku »Widmo sakurskie«.

Belletrista zejm rozlišuje staré, pvodní, nepizpsobené typy domo-

rodc, kteí dovedou žíti i umírat s úsmvem na rtech a typy mladších od

kojenc evropské kultury, se sklonem k haniletovství i wertherovství . .

.

Ponkud vymyká se z rámce knihy nejrozmrnjší novella její »Jako pod-

zimní list«, kde líeny jsou zase dojmy i zkušenosti turisty, Poláka,

v orientálním území. — V druhé novince, »Na daleki wschód« pevládá
tón cestopisný a essayistický, a se dost mísí s bellefcristíckým.

Zcela zvláštní, od dosud uvedeného dost odchylný exotism v román
vytvoil Jerzy Ž u 1 a w s k i, jehož vlastní význam pece jen, a autor

jest poslední dobou hojn inný na poli románové i povídkové prosy

(z drobných povídek jeho líbil se zejména cyklus »Kuszenie satana«),

spoívá v poesii. Exotism v podstat fantastický, upomínající na slavné

Broukiády našeho Svat. echa, ale nedostihující jich ani umlecky
ani originelním humorem. Loni publikoval Žulawski druhou ást svých

msíných historií, bezprostedn pokraující v dji ásti prvé (»Na
srebrnym globie«). Prvá ást románové trilogie, jejíž zakonením je »Staraj

ziemia«. líila píhody cestujících pozemšam na msíci, tajemným zp-
sobem tam vržených a pak všestrann trpících od úskoných domo-

rodc. ekají vysvoboditele a ten pichází v druhé ásti trilogie, nazvané

»Z w y c i ^ ž c a«, zvítzil nad plemenem domorodc, podmanil si je a;

dlouho žil, dle povsti ožije pak i po doasné smrti, aby byl dále vdceml
svému oddanému lidu. Smlostí obraznosti a melancholickou poesií vy-

rovná se tato druhá ást prvé, ale ustupuje jí ponkud v síle umleckého
rozvedení.

Je-li Žulawski ve svých románech námsíných poetou-myslitelem, jest

jím nebo aspo snaží se jím býti také Šepanowski ve dvou romá-

nových skladbách »Król powietrza« i »Przewrót«. Kdežto však u onohi

pevládá poesie, tento hledí býti hlavn myslitelem a pesnji vymezeno.

hadaem, spekulantem, experimentátorem. Srovnal-H jsem prvního s na-

ším echem, patí druhý ke skupin verneovské a welseovské, i s jejicli
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/naným sklciicni k scnsanosti látkové i s iiciiiéné karaklcristickou zá-

u jejich v popularisaci novodobých vynález (prostednictvím djo-

li ci)isod). V »Králi vzduchu* dohrodružným, ale pi tom pravdé-

ibnýni postupem skizzuje slibnou l)udoucnost vzducholodi a napínavým

.•vratcm« líí mczinárcxlni válku nedalekého zítku, ve vzduchu, nad

iti,,. Exotism /^-ulavského, spoívající ve vzdálenosti tercmi, jest u Se-
iiowského penesen v odlehlost dobovou, ale tady nebezpené hranií už

(iiostou sensarností. Méné sensaní. ale také sušeji a jen episodn tra-

vaný exotism mají ješt další knižní novinky loské saisony : Choro-
iiiského »Zuzana<):, kde v nkterých povídkách cyklu exotism mísí

^ historismem (z období biblického nebo z voln petvoené éry don-

iiiovské), Tokarzevského vypravování vyhnance »Na útku« a

lorzhického románový obraz ze života potulných cikán (»Bies

>karb<)nka«). Literární hodnoty tyto ti skladby, s ástenou výjimkou

-Udni. nemají a nutno je tu uvést jen pro úplnost.

Václav Dresler.

(Dokoneni.)



ROZHLEDY,

VEEJNÉ HOSPODÁSTVÍ.
Cislajtánský »systém« daový a nové bern od íšské rady vymáhám"
Feudální panství ve finanní správ. — Sanace zemských financí a její (

snáze; neupímnost vlády. — Rozdlení zemských vydání a zemských

f

ženc podle národnosti.

V novém zasedání íšské rady dojde snad již k brzkému projedu

vládních pedloh o nových daních; vlastn z nejvtší ástí je to pci

mechanické zvyšování daní starých.
Naše bern jsou snad nejnáhodnjší sbírkou nejpestejších staic

í nových dávek a systémem to zváti nemže ani nejshovívavjší posi(

vatel. Mnohé z našich daní pímých jsou pejaty už z dob osvícenskii

absolutismu v i8. století, jako na p. da pozemková a domovní ||

tídní; jiné dan opt zavedeny byly v nejvyšší státní tísní a s výslovriji

vytením, že jsou pouze prozatímn na krátký as zavádny, ale zll

prozatímnosti se vyklubalo trvání staleté. Tak tomu je pi všeobecné ú

výdlkové, jejíž celý základ byl dán již poátkem devatenáctého stcj

a rozhodoval také pí její úprav v r. 1896, která tedy aspo svými ko]

tkví v prozatímnosti zavedené zrovna asi ped si

letím. V r. 1896 byla zavedena nová da : osobní z píjmu zvi

správn vlastn osobní da dchodová se slibem, že budou pci

nabytých zkušeností opraveny také všechny ostatní zastaralé dan p]
nejdéle v r. 1909. Ale r. 1909 prošel a opravy žádoucí a tolikrát slil

van se poplatnictvo nedokalo — (leda jen nepodstatná nová úpr*

dan domovní provedena) — a všechna veliká reforma slibuje se al

až pro r. 1917. Ale je tém jisto, že ani tehdy nedojde a nemže ani ía

rada dospti k dkladné reform našich všech zchátralých daní pím
i nepímých. Spokojíme se asi novými prozatímnostmi, starým píštip

váním a novými sliby, že se oprava udlá až . . ., až k tomu snad f

stanou chu jak vláda, tak i poslanci pamtlivi pravého prospchu o

vatelstva a spravedlnosti odvažující se nejen proti nezámožné chudí

nýbrž i proti všem mocným tohoto svta. A to snad bude nkdy pj
ale lidé nyní žijící a nejspíše i jejich dosti pozdní potomci se toho soí

dokají. i

Ministr financí Z a 1 e s k i, když hájil a vychvaloval kytici nov'

daní pedloženou cislajtanskému parlamentu už od pedchdc Kr
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t.ského. Bilinského i Maycra, odvážil se tvrditi, že od r. 1896 nebyla

|( mé dan z jízdních lístk (na drahách) žádná jiná da ani zavedena

všfjia. Ale dostalo se- mu hned ve finanním výboru vysvtlení i po-

i ;i;, žc byly zvýšeny, a lo velmi znan, dímé cukerní, koalení a ta-

t.ového monopolu. Ale ministr Zaleski zapomnl pi tom vytknouti,

i zstaly a jsou stále u nás hrozné vysoké dan ze soli, z petro-

\i\ ze všech možných nejnutnjších potravin a vci spotebních ve

vkých mstech — (potravní da na áe) — a da z hlouposti: malá

I 'i. A jsou to dan ostudné, ano pímo hanebné, beroucí nejchudším

ulých jejich poslední groš, plynoucí vlastn z bídy a nouze. Ale

státu i nouze zemí je tak zlá, že se vláda nemfiže vzdáti žádíné

vch daní tch, ba žc musí na jediný cukr uvalovati da pes
lil. K ron. A pece je cukr potravou všeobecnou již a nezbytnou

,

nynjších spotebních zvyk i nejnuznjším.

\ jak pestré jsou ty nové pedkládané dan! A kolik vynesou podle

oiadíi ministra financí ZaJeského? Z piva se má pro první dobu do-

f:i vyšší dávka 62 mil. K ron, z eho však už zem dosud vybírají

2 mil. K, tedy celkem zvýší se nov pivní da o 39 mil. K.

I? koalení stoupne o SSV2 ^^^- ^- ^ tchto dvou daní se míní

écem nejvíce vytžiti asi 75 mil. K ron pro první léta, ale to pozdji

8 ipne, až se konsum následkem zvýšené dan zmenšený vyrovná ny-

nšímu, nejmén asi na 105 až no mil. K ron. — Ostatní »reformo-

Vié« dan jsou sice velmi etné, ale již jen málo výnosné: Zvýšené

$fby osobní dan z píjmu z vyšších dchod, jakož i pro

dby, které nemají rodiny (da t. zv. staromládenecká) vynesou

á 12)4 "^^^- K ron ; da z akciových podnik vysoké renta-

b|ty asi i^/., mil. K. da z tantiém a plat správních rad asi i mil. K;
éava daní d i c k é a z darování asi 10 mil. K; poplatky ze
8 1 u v pojišovacích asi 3^/3 mil. K

; poplatky z t o t a 1 i s a-

'ra ze sázek pi dostizích asi 4 mil. K; da z atitomo-b (neodhadnuta) a konen da ze šumivých vín nco pes
I mil. K.

^echny jiné dan mimo pivo a koalku se tedy odhadují na výnos
» ,-,3 íTíi!- K, kdežto z koalky a piva bude hned výnos 75 mil. K, který

pdji bude asi trojnásob vtší nežli z oné celé smsice hoejších daní.

-Ovšem nejvtší ást zvýšené dan pivní a koalení pipadne zemím
aikoli státu, ale pro poplatníky je to arci vcí dosti lhostejnou, do které

p ladný své dávky budou odvádti.

Už jen povrchní pohled na tyto plány ukazuje, že nejvtší ást no-
tth bemen se má hraditi pouze z hromadného konsumu piva a koalky,
>ice po ustálení tch daní bude to podíl tém tí tvrtin ze všeho
c stáného vtšího výnosu daového. Pi tom je zajisté v nejvyšší míe
nadné, že se nechce zdlaniti z alkoholických nápoj
zrove vino, bez toho dosud velmi nepatrn zdanné, když už se
b siln stupuje sazba na líh i pivo, že se poítá pro poátek s uskrov-
ním spoteby o 15%. Ale víno je požitkem lidí zámožnjších a zvlášt
obeným nápojem Vídn i zemí alpských a to práv rozhodlo. Na víno
s.sáhnouti nesmlo, nebo již tehdy, kdy Biliski chtl opravdu silnji
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víno zdaniti, rozhodla se Víde dlati proto až skoro revoluci. A
se milé Vídni i zhýkaným a rozhodujícím alpským zemím nesní

trochu pitlaiti na toto jejich »kurí oko«.

Ale i jinak celá reforma daová, jakož i celý náš systém hen

kazuje ješt mnohem vlivnjší mocnosti. Ukazuje se, že jsme

státem ješt velmi silného feudálního zbarvení a to nejen v zákon

ství kulturního smru, nýbrž i národohospodásky. Pi zdanní k

nezapomnlo se ovšem na velkostatkáe. Náš stát má pi své ti-

nanní pece dosti prostedk, aby svým milým velkostatkám nv

nic za nic darovati na 8 mil. K ze své pokladny. Dje se to í

bonifikací — (vrácení dan lihové) — t. zv. »hospodás
lihovarm. Jaké jsou to hospodáské lihovary, je vidti nv

z toho, že na Morav na jeden takový >hospodáský lihovar pipadá i

mrn asi 420 ha, v Cechách pes 450 ha a v Haliti dokonce 680 ha v

orné pdy — (tedy pibližn 2300, 2500 resp. 3800 mic). — 1-

tedy vesms velkostatkáské lihovary, mezi nimiž je pouze naprosto

procento spoleenských lihovaríí rolnických. A tu se praví pokry i

že tch millionových bonifikací vyžaduje zájem zemdlství a agr, 1

všech národ se dali na podobnou írási chytit! Zatím se jedná
1

o dlouhé mšce velikých pán feudálních, které nemají a nesmjí býti

ceny. Biliski aspo ješt se vymlouval, že bonifikace ty se ncn í

zrušiti, pokud není nové vyrovnání s Uhry, tedy do r. 1917. ZaK

o takové možnosti ani nemluví, nýbrž pedstírá zájem zemdlství 1

mohl velkomožným pánm, zejména v Halii, kde je »hospodáskvch« Ji

var daleko nejvíce, zachovati tuný podil z daní ukládaných na mií

nejnuznjšího poplatnictva.
t

A jak jinak je znamenitá ta pée o veliké zemdlce pi obtíženjji

novém. U nás je vykazováno piznaných dchod z pozemk obdlávíí

pouze 73'^^, všech obanských dchod ke zdanní povinných vbec.
|J

by tomu chtl a mohl viti? Obyvatelstva zemdlského (všech jehcjji

slušnik) je u nás více než polovina a tato polovina — (všechny v|

statkáe v to poítaje!) — nemá prý ani */„ všech dchod. Jak ijí

jinak je tomu na p. ve vysoce prmyslovém Sasku (království).^

není zemdlských píslušník ani celých ti% (jen 10*7%) a dcp
jejich iní celkem asi 1214%, tedy nepomrn vyšší procento nežli u niti

tak etných zemdlc. Ovšem velkostatkái jsou zákonem u nás ojí

nni udati za istý výtžek svých jMJzemk tolik, kolik je odhíí

istý katastrální výnos (za úelem vymeni pozemkové dan)j

tento istý katastrální výnos je pro velkostatkáe smšn nepat^

sazbou vymen. Tím se vysvtluje tak nepatrný zemdlský áu^

Podle nové osnovy dan dchodové (osobni z píjm) budou míti fin|(

úady právo nahlížeti do obchodních knih prmyslníkm a obchodnMi

když budou míti pochybnosti o správnosti piznaných dchod, ale Vjl

statkái se tomu snadno vyhnou, pro n je dchodem z pozemk i|

katastrální výnos!
j

Naše soustava daová tak zmatená i tak zastaralá se tedy ntf

i starými stupovanými bemmi ani neuspoádá ani se neopravujejjí
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,|,,|,iif ;,i iKukví iicjrlnulšim poplainíkúiii a vúbcc ne nebo jen velmi

nepatrné se pitžuje tídám vládnoucím a bohatým. Ale také se touto

úpravou nedosáhne a snad ani nechce dosáhnouti druhého pedstíraného

' ieíího úelu : pomoci totiž zulíoženým financím zemským a vbec samo-

piávnénni ho&i)odáství. Kdyby se všecky nové berné pijaly tak. jak

M.ho vládu žádá, pipadlo by z toho zemím pro poátek asi 60 mil. K
iiovýih dchodu ronich a pozdéji snad (nkdy po r. lOM nebo 1915) asi

j

90 mil. K roné. Jak neposfaitelná je pomoc ta, vidéti z toho, že jediné

království Cesk by skoro celý ten vyšší údél vymený všem zemím nebo

iKJvtší ást z nho spotebovalo, kdyby chtlo ukrýti dosavadní schodky

svého hospodáství a zárove kdyby upravilo uitelské platy podle míry

iKJnižších platebních tíd státního úednictva. Tedy stát se staví pi

I

ukládáni nových tžkých berní, jako by chtl ozdraviti finance zemské,

*

ale zatím podává tmto zemím pouze naprosto nepostaitelnou ahiuižnu,

která ncuchrání je ani pro nejprvnjší léta ohromných deficit.

Ale vládá nechce ani zemským snmm dovoliti, .iby si své finance

-|)o vedle této nedostatené pomoci státní samy mohly upraviti. Na
rrskéin snmu referent finanní komise (dr. Preiss) navrhl celý obsáhlý

pl;in pro saiuici financí zemských, s kterým po vtšin souhlasili svorn
i šti, nmetí i velkostatkáští lenové komise. Ale vláda v podstat

imítla z toho plánu všecko, co by slibovalo njaký slušnjší výsledek

svoluje milostiv jen k tomu, co vynese nejvýše sumy zcela nepatrné.

Tak odmítá penechání jakékoli ásti daní reálních, jelikož prý za

lil pro stát nelze nalézti žádné náhrady ; nechce pipustit zvýšení škol-

ilo píspvku z ddictví; nedovoluje zdanní kávových náhražek; od-

mítá zemské dan ze zápalek, kol, z uhlí a minerálních vod, jakož i po-

f
plátky z autononmích rozhodnutí. Vyslovuje se zcela rozhodn proti

I" tomu, že by stát ml pevzíti vlastní státní náklady zemím naložené na

ubytování vojska, náklady postrkové a na okování. Nechce slyšeti o tom,

aby stát vydržoval passivní dráhy zemské nebo zemí garantované, akoli

JSOU nezbytným doplnním sít státních drah i jakkoli jimi doprava po
státních drahách podstatn vzrostla. V alpských zemích stát podobné

i dráhy stavl sám nebo sám za n ruí. Rozhodn stát odmítá také jakýkoli

oíispvek na platy uitelské. Co stát dovoluje, jsou smšné pabrky, na p.
\y a poplatky honební, da z pírostu hodnoty, zvýšené taxy z rybolovu

a da z kinematograf. Jiué dan, také málo významné, jako zemskou
k pirážku k dani z vína, rzné dan pepychové (z koní, ps, ze služeb-

nictva atd.) doporuuje ponechati obcím.

Co jedin vydatnjšího chce zavésti, jest zvýšení zemských pirážek
k daním pímým. Ale ty již s ostatními velmi vysokými samosprávnými

!
pirážkami pilužují a stupují jen tím více náš velmi nespravedlivý a za-

!
staraly systém daní pímých. Nejvýše by se mohly snad zavésti progre-

j'
sivn stoupající pirážky zemské, ale k tomu se neodhodlají atii zástupci

I zámožnjších tíd, které jsou jedin na snmu zastoupeny. Ani vláda

sama by k podobné reform zemských pirážek nepivolila a nepedložila

i

by ji zajisté k panovníkovu schválení, jak se o tom již vyslovila vi
° jiným snmin, na p. vi návrhm podaným na snme moravském. Ne-
zbývá tedy zemím žádné spásy ze zoufalé situace nežli bu vedle státních
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údl dále zvyšovati zemské pirážky nebo prohlásiti naprostý úpadek.

Ale k tomu úpadku se vše už schyluje také pi zvyšováni pirážek, jelikož'

nelze tím ani nynjší vydání zemská uhraditi, tím mén lze eliti všem

nutným požadavkm novým.

Ješt jiná potíž pouze pro eskou národnost hrozí z nové úpravy

zemského hospodáství zárove se zmnou zemského zízení. I

Nmci uveejnili své minimální požadavky na místa obsazován

:

v zemské správ, jakož i na rozdlení vydání zemských pro ob národ

nosti. Žádají, aby se místa i vydání dlila mezi echy a Nmce podle

klíe 6:4. Ale pomr národnosti je pece 63:37; nejvýše by se mohl

pipustit jednodušší pomr 5 :3, kterým by se ješt nadržovalo dosti pa-

trn Nmcm. Ale když se bude jednati o zemská vydání a když se /

každou cenu mají dliti podle národností, není zajisté žádné pekážk\

pro by se nemla dliti pesn dle íselného pomru 63:37, kterým s

beztoho Nmcm pipoítává mnoho lidi eských, hospodásky odvislýcli

Podobné i'ozpoítání lze provésti až na halée stejn hrav jako poclU

kivého a nás také nejvýše urážejícího klíe 6:4. — Ale se strany esk'

nebylo v té píin slyšeti žádného draznjšího ohrazení proti téi

úmyslné vyzývavostí.
Pokud se týe míst obsazovaných, tu by ovšem osoby se nedaly tak

lehko dliti jako penžní obnosy. Ale ani tu nelze pipustiti podobn ne-

správný klí, nýbrž pesnjší podle potu obsazovaných míst: Na p.

budou-li celkem ti místa, pipadly by echm dv a Nmcm jedno. Pi
osmi místech by mli eši nárok na pt, Nmci na ti. Pouze pi deseti

místech by mohli Nmci žádati z nich tyi; ale pi dvaceti by patilo

zase echm tináct a Nmcm sedm, pi ticeti echm 19. NmctT
II atd. ek.

VÉCI SOCIÁLNÍ.
Výsledky výluky kovodlník. — Stávka horník v Anglii. — Odborové or-l

ganisace národn sociální a kesfanské. — Konference domáckých dlník.

|

— Zákon o domácké práci pi výrob odvu, obuvi a prádla. — Hlad na

Rusi a dlnické hnutí roku 1911. — Spor syndikalist a reformist v Lyon. '^

Ve chvíli, kdy náš referát o výluce kovodlník nacházel se v tisku,

došlo v pražské obchodní a živnostenské komoe k dohod zástupc bo-

jujících stran, jíž docíleno zabezpeení míru na delší as kolektivní
smlouvou pracovní, platnou do 31. prosince 191 5. Týdenní doba

pracovní stanovena 54 hodinami se dvma 5minutovými pestávkami ke

svain a temi minutami ped polednem k mytí. Ve smlouv jest pama-

továno také již na možné zrušení svátk, a pro ten pípad je v ní pojato

j

ustanovení, že dlníci nejmén tyi roky v závod zamstnaní obdrží

dovolenou tídenní, placenou ve mzd základní. Minimální mzdy
oproti dosavadním podstatn zvýšeny, pro vyuené dlníky v Praze ze

JI
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z 33 haléfi za hodinu na 32 až 36 halé za hodinu do 30, ervna 1913,

1 toho <hic pak na 32 až 3H h hal. Nobudc-li o práci úkolové mezi

trém a dlníky docíleno dohody, rozhoduje správa dílen po slyšení

< I nika píslušného oddlení. Pi práci úkolové zaruuje se dlníku

uormáliiíni výkonu výdlek nejmén o 10%: vyšší, než iní normální

i;i hodinová. Práce pes as, v nedli a ve svátky odiK>le<hie

1 se, jak posud bylo obvyklo. Pi práci noní poskytuje se pídavek

uoným dlníkm i K, pomocným 80 hal. Výpov pracovním

iiltin stanovená bude továrnami i dlnictvem po dobu trvání této smlouvy

idna tím zpsobem, že vystoupení z práce nastane vždy teprve s ukon-

111 (U-imí doby pracovní, že továrna sdlí dlníkovi, po pr. dlník to-

mu; nejdéle do 10. hodiny dopolední, že toto vystoupení nastane. Všech-

\ smlouvající firmy zídí d 1 n i c k ý v ý b o r a zaruují jeho lenm,
jf pro jejich innost ve výborech nebudou zkracovat. Spory ze

iilítuvy této. které nebyly vyízeny uvnit závodu samého, rozhoduje

.laštni rozhodci soud. Ob sndouvající strany podrobují se roz-

Mhutti tohoto rozhodího soudu bez odvolání a nesmí tudíž bhem této

nlitnvy vzniknouti ani výluka ani stávka. Rozhodí soud sestává ze tí

i^uipc organisací dlnických, dále ze tí zástupc Zemského spolku to-

ncn na stroje a konené z pedsedy, kterého jmenuje Obchodní a živno-

I :iská komora v Praze spolen s pedsedou c. k. živnostenského inspe-

; tu pro policejní obvod pražský.
( "ennýni ustanovením jest zízení rozhodího soudu, jež jest dkazem
nrganisací obou stran; nebo jenom silné organisace, které mohou za-

iiti, že lenstvo píslušného odboru podrobí se jejich píkazm, mohou

ijati rozhodí soud. Obchodní komoe pak písluší dík za její horlivou

•;;lm o docílení dohody, jíž dokázala, jak veliký význam sociální komory

lui mít.

*

Zadostiuinní z pražské dohody, v níž rozhodí soud je pokládán

1 nejcennjší úspch, jest kaleno zprávami, docházejícími z klassické zem
i/liodích soud, Anglie. Rozhodí soudy nesplnily prý zde nadjí,

1 nich kladených, a proto dlnictvo anglické chápe se poznovu své staré

-vdené zbran, stávky. Po velké stávce dopravního dlnictva do-

taz! ke stávce horník, o níž pedešle již jsme se zmínili. Zamst-
.ivatelé po celou dobu vyjednávání odmítali požadavek horník po mini-

jální mzd, a tak dle výroku »Times« blížila se »všeobecná stávka hor-

ku klidným a dobe uváženým zpsobem, který na kritické pozorovatele

;nil nekonen hlubší dojem, než kterýkoli z náhlých prmyslových vý-

ich posledního roku«. Usilovná snaha vlády po sjednání dohody mi-

nia se úinkem, hlavn pro neústupnost majitel dol walesských. Vi-

ne nezdar svojí sprostekovací akce zabezpeila vláda alespo dostatek

,ilí válenému lostvu skoupivši walesské zásoby, ímž ovšem je vzala

nikromému trhu, který pak hned v prvních dnech stávky tžce byl po-

ižen. Nadje do dovozu zahraniního uhlí byly pedem již zklamány

xinak mezinárodní solidaritou horník, již pislíbili znemožnit vývoz do

jinglie, jednak solidaritou dopravních zízencií anglických, kteí nechtjí

opravovat uhlí zahraniního pvodu, hlavn však nedostatenou tžbou

NAŠE DOBA. R. XIX., . 6., 1912. 20. bexna. 29
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ciziny, která sama jest odkázána na anglický vývoz. Není to snad

blízké severní Nmecko, nýbrž i pobežní Adrie, kde jedin rakouj

Lloyd spotebuje ron 250.000 tun anglického uhlí.

I. bezna, na kdy stávka byla ohlá.šena, obnášel poet stávkujících

1,015.000; v dolech zstali pouze horníci, jichž jest nezbytn teba,

doly nebyly zatopeny nebo naplnny plyny. O bezpenost dol bylo

staráno, he je však s ostatním prmyslem, kde pro nedostatek uhlí \

nuitno zastavit výrobu. Již v prvních dnech stávky bylo hlášeno, že \'

nutno nechat vyhasnout vysoké pece, železniní doprava obmezena,

chodní plavba zaražena nejen v Anglii, nýbrž i v cizin. Dusné ticho

vládlo v prmyslových stediscích, ticho úzkostlivého oekávání, co 1)

dále. 2,167.000 liber šterlink mají stávkující dle sdlení »Times« k dií|t

sici, obnos to, jenž umožuje tynedlní stávku. tynedlní stávka lij

niku znamená však pro Anglii katastrofu horší nežli prohraná válka, k;ll

strofu, »která nejen že sama sebou je bezpíkladná, nýbrž která má j'

temné pozadí neznámých možností «.

Obavy »Times« nebyly líchy: 8. bezna jest oznaován poet nu

mstnaných dlník v ostatních prmyslových oborech íslicí 450.1

Škody materiální jsou nesmírné; pi trnáctidenní stávce jsou odhadov

mírn na dv a pl miliardy. Což divu, že vláda nenechává se pi

vadními nezdary zastrašit a uznávajíc oprávnnost dlnického požada

po minimální mzd, o jejíž výši však ješt si vyhrazuje debatu, svol

nové dohodovací konference. Stávka trvá již týden, ale stanovisko

jitel dol z Walesu se nezmnilo, kdežto anglití majitelé dol pi

nové návrhy vládní.

19. bezna pedložila vláda poslanecké snmovn osnovu zák 1

o minimálních mzdách v hornictví.

*

Odborové hnutí strany národn sociální vyká/

roku 1910 53 odborových ústeden oproti 58 roku pedcházejícího, v 1

je soustedno 62.413 len, o 2403 více nežli r. 1909. Pes vyšší
j

len je píjem organisací z lenských píspvk nižší nežli roku 1 )

263.593-13 K oproti 273.484-30 K. Celkový píjem obnášel 629.868-43 s

vydání 421.912-93 K, z ehož pipadá na mzdová hnutí a stávky 5i.486-3ít>

(což vyerpává tém úpln nepatrný píjem ochranného fondu 52.824

K), na podpory v nemoci 84.095-24 K, v nezamstnanosti 24.853-551-^

pohebné 15.802-68 K, mimoádné 32.385-68 K, na právní ochi 1

18.026-94 K, asopis 91.924-55 K, vzdlání a agitaci 24.442-62 K, a spi; i

náklady 78.895-75 K. Ze 6217 len, již se hlásili o práci, bylo umísn

4257. — Na jednoho lena pipadá prmrný roní píspvek 10-09^

v emž však jest obsaženo i zápisné a jiné píjmy, za asopisy, ze zái

atd., z ehož nutno soudit, bu že mají národn sociální organisace j) i

nízké a tedy nevyhovující píspvky, nebo že lenové dluhují ^ <

obnosy. ^
Všeodborové sdružení kesanského dlnic

v echách pijalo 34.008-79 K, z ehož je lenských píspvk p

26.262-42 K, takže na vedlejší píjmy pipadá abnormáln vysoké "

cento 23. Vydání obnášela 31.838-33 K, v emž jsou podpory v nerc
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n.yHi^ K. \ nezamstnanosti 3247 K. Bilance to velice chudá, sloužící e-

,inu (llnictvu kr cti.

>«<

\( Václavicích jednala 25. února konference domáckých
tkalc o zpsobu, jak pracovat k záchran domáckého prmyslu tkal-

i-ovskcho. Konfcroiícc vyznla v apel k domáckým tkalcm, by ncspolé-

ici ii;i pomoc s bry, chopili se svépomoci. Dle referátu »Práva T.idu*

být v nejbližší dob provedeno slouení všech malých výrobních

družstev domáckých tkalc v jedno velké svazové spoleenstvo, které by

i provedlo ádnou orj;anisaci spoleného nákupu ve velkém, dále organisaci

vvroby a itrodeje a také orfjanisaci odborného vzdlání tkalcovského do-

šlu. Nákupem ve velkém a zvlášt uzavíráním výhodných dlouhodobých

uzávrek má býti výrobním družstvm opatena laciná surovina, dodávky

I
mají !)ýt pijímány svazem a rozdíleny pak dle zaízení jednotlivých druž-

t
stev. Pro prodej má být vypracován jednotný cenník zboží, dále má být

zríxeii skhul výrobk, jakož i vzorkové sklady ve vtších mstech.

Prmyslová rada zabývá se osnovou zákona, týkajícího
úpravy pracovních pomr domácké práce pi výrob

f
odvu, obuvi a prádla. Osnova obsahuje etné pedpisy, které znamenají

znané zatížení a obmezení domácké práce, hlavn z dvod hygienických,

vi'<lle toho však obsahuje ustanovení o komisích pro domáckou práci a

1 mzd, vyhovujíc tak pání vyslovenému snmovnou. V priflyslové rad
dostalo se osnov nepíznivého pijetí. Zpravodaj Low-Beer vidí v ní zt-

žování domácké práce, jež bude mít v záptí snížení výroby a vývozu, zvý-

šení dovozu, zmenšení píležitosti ku práci a na druhé stran zvýšení vy-

ihovalectví. Dlnictvo, které jist peje si úpravy domácké práce, není

projednávanou osnovou také uspokojeno. Zvlášt znepokojuje je vistano-

tvení o komisích pro domáckou práci, kterážto instituce sama o sob je mu
; vítána. Avšak tyto komise mají míti také funkci rozhodího sboru, jehož

I

nálezy ve mzdových a pracovních sporech jsou pro ob strany závazný.

i
Složení komisí je však pro dlnictvo nejvýše nevyhodilo. Každá komise

i
skládá se ze šesti sekcí po tech až šesti lenech. První sekce obsahuje

tovární podniky, druhá obchodní podnikatele, tetí živnostenské podni-

katele, tvrtá štukverkáe, pátá jejich pomocníky a šestá domácké dlníky,

i Dlníci mají tedy pouze dv sekce proti tyem zamstnavatelským, takže

fi komise co rozhodí soud obsahuje dvoutetinovou vtšinu zamstnavatel.
*

V »Akademii* píše Vjaeslav Mencl o hladu na Rusi. Hlad jest

obvyklým zjevem, ani v úrodná léta se lidé nenasytí, tím he je v do-

bách neúrody, jako letos. »Dle vládních zpráv má nárok na pomoc obilím

K)U, milion lidí a pes 8y^ milion potebuje nevyhnuteln f>omoci.«

Sklize žita jest dle ufimské »upravy« oproti normální sklizni nižší

o 74 procent, sklize ovsa o 87 procent a sklize pšenice o 79 procent. Po-

dobn je s krmivem. Hladovící rolníci obracejí se na popy s prosbou, aby

je zaopatili, díve nežli zemrou hladem. Vláda nejen že sama nekoná své

povinnosti na nasycení hladových, ona dokonce znemožuje každou sou-

kromou akci dobroinnou. »Pokládá každou snahu spolenosti být napo-
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mocnou hladovým, nasycení hladových za snahu nebezpenou státu, i
že nebezpeno je pro ruskou vládu, aby spolenost sytila umírající hladei

lidi, aby pomáhala lékaským ošetováním tisícm nemocných hladovýr

tyfem a jinými s hladem spojenými nemocemi.

«

Je pirozeno, když venkov hladoví, že nevede se lépe prmyslu ru

skému, který jest odkázán tém výhradn na ruský trh. Továrny zastn

vují nebo omezují výrobu, propKJUštjí dlníky, armáda nezamstnanýc

roste hroznou mrou, rozmnožována jsouc ješt nad to venkovským prok

tariátem, tlaícím se do mst, kde doufá, že se spíše uživí.

A pece i za tchto svrchovan nepíznivých pomr pokusilo se dl;

nictvo ruské a dosti úspšn o zlepšení svých hospodáských pomr. Dlí

zpráv továrních inspektor bylo roku 191 1 422 stávek, jichž se zúastnil

98.554 dlník, kdežto v roce 1910 zúastnilo se 222 stávek pouze 46.62 i

dlník. Stávkami ztraceno 768.556 dn, kdežto roku 1910 256.385 dni

Nejvtší poet stávek pipadá na textilnictví a místn ovšem na prmyl
šlové Polsko. Akoli celkové pomry jsou pro stávky dosti nepíznivl

pece 57 procent stávek skonilo bu s úplným nebo ásteným úspcheri

dlnictva.
*

Na sjezdu francouzské sociální demokraci
v Lyon došlo k ostré srážce mezi smrem syndikalistii
ckým a smrem reformistickým. Konflikt byl následkem pro

jev poslanc Compére-Morela a Ghesquira. pronesených v poslaneck.

snmovn proti dnešní taktice syndikalist, již oznaují za anarchistickotl

a proti sabotagi. Pes to, že projevy tyto ve snmovn nebyly práv tak'

tické. nelze obma poslancm upít, že jednotlivé iny syndikalist, zvláští

za poslední stávky železniní, nelze schvalovati, naopak, že skutky tytcji

jako poškozování telegrafního spojení, vytrhávání kolejnic a pod.. jso|

jen k tomu, aby poškozovaly jak akci, již mají podporovati, tak i dlnictvl

jako celek, stejn jako dynamitové atentáty bratí Namar v Americí^

Jaurs, který v podstat souhlasí s obma jmenovanými poslanci, z dvodtj

taktických neschvaluje jejich vystoupení. Pes úsilí Jaursovo byla by všai

resoluce Compre-Morelova za pomoci Guesdist získala vtšiny, kdybi

navrhovatel sám nebyl žádal, aby byla odkázána komisi, kde spracováni

resoluce kompromisní, vyzývající na konec dlnictvo. aby ve smyslu sjed

dových usnesení pracovalo pro dílo nutného vzájemného sblížení a dohod)/

R.

Škola.
Znovuobsazení mistopedsednictví zemské školní rady v Cechách. — Vicí
presidentem ni ech, ni odborník. — První sjezd sociáln d imokratickýc
len obecních zastupitelstev v echách o obecní péi o školní dti. -

Referát Fr. Housera.

Nový znaný neúspch zaznamenává neblahá éra t. zv. positivní pd

litiky eské, která se dosud vyznaovala negativními výsledky. Tichýil
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kIcImhIciu (Ivor. rady Dra lobischc do pcnsc uprázdnilo se vysoce dležité

inisto vicepresidentu zemské školní rady pro království Cet^é a za tichého

jioulilasu rozlKMhijíri eské politické veejnosti jmenován na místo

() Nmec, dvo. rada dr. íioll. Nic nemže osvtliti lépe váhu eské posi-

ivní politiky než fakt, že v království, / dobrých dvou tetin obydleném

ichy, i pedseda i mistopedseda nejvyššího zemského školního úadu

soli Nmci.

Boj. který se o místo pi-ed dvma roky po odchodu Zabuschové ode-

.i.ivnl, je dosud v živé pamti. Tehdy rozumlo se samo sebou, že místo

i)ude obsazeno echem, a spor byl sveden na požadavek, aby v elo tak

liilcžitébo oboru kulturního byl povolán nejen Cech, ale i d -
dadný školský odborník. Kandidován byl dvo. rada Wenig

hihou prof. Drtiny. Proti nmu postavil se v rozhodné chvíli nmecký
,>i()(lržitel království eského hrab Coudenhove. Csená jeho poznámka,

i dvorní rada Wcnig je smýšlení svobodomyslného a že je národnostn

iiion(;ován, platila víc, než váha celé eské delegace. Jmenován tedy ne-

.Hiiý a národnostn vlažný Cech dvo. rada Tobisch, který v Praze po-

sílal své dti do nmeckých škol a který byl povoláním právníkem a nikoli

ikolským odborníkem.

Je nutno pipomenouti, že jmenování dvo. rady Tobische bylo po-

,<lá<láno za políek vlády eské delegaci. Na políek ten vláda troufala si

iin spíše, protože nemohla nevidt dvojakost, nerozhodnost i híšnou

Mipnost elných eských poslancv a ministr. Aktuelními otázkami ve-

loucícb eských politik nejsou otázky kulturní a školské — školství ne-

u-.de nyní dle dra Kramáe aktuelní — ale otázky obsazení vratkých mi-

listorských kesel. Cítíme píliš na své vlastní kži, jak chab jsou hájeny

i ské zájmy pi spoluúasti eských ministr ve vlád. Protinárodnostní

Mhiické zemské zákony dolnorakouské, vymycující eštinu ze škol po-

("ovacích, byly pedloženy pece k sankci v dob, kdy byli v ministerské

ii" také eští lenové. Ale tak to již u nás chodí. Za pochybné a vratké

ministerské keslo, které národnostnímu celku nepináší zpravidla nic, a

i(Mi()m jednotlivcm osobní prospch ministerského doasného služného

1 ministerské doživotní a dle možnosti zvýšené pense s lesklým, ale prázd-

lyin titulem, obtujeme mén lesklá sice, ale dležitá místa sekních rad
\ ministerstvech a místopedsednická místa zemských školních rad. Osob-

lím úspchm ustoupiti musí na konec úspchy celonárodní.

A tak tomu bylo i pi posledním jmenování místopedsedy zemské

<koIiií rady. Za njakou sinekuru v hypotení bance, která pinese pro-

spch kterési agrárnické veliin, ztrácíme místopedsednické místo nej-

(Kíležitjšího kulturního úadu zemského.

Jak jinak vedou si Nmci. Vdli dobe, co mže znamenat pro n
národnostn místo tak dležité, a starali se usilovn o to, aby v elo zemské

školní rady byl jmenován dvorní rada Schedlbauer, který v ministerstvu

hájil houževnat nezákonitosti proti zákonu Perkovu ped správním sou-

dem. Nepodailo se jim to zcela, ale pece vymohli, že byl jmenován N-
jmec. dvorní rada Gk)ll. Místopedsednictví zemské školní rady stalo se po
krátkém období Tobischov vlastnictvím Nmc, o nichž je pece s do-

statek známo, že neradi vracejí, co jednou uchvátí.
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Nový místopedseda zemské školní rady je líen jako muž národnostrí

tolerantní a slíbil, že bude úadovati s písnou nestranností, ale kde •'

v rakouských úadech Nmec, který by vždy a ve všem nepocioval svo

národnost a nedal se unášeti pi rozhodování národnostním cítním? T;

kove úedníky dodáváme státní správ jen my, Cechové, takovým úe(i

níkem byl ech, dvo. rada Tobisch, ale bude jím také Nmec, dvo. ra<ii

Goll? Tžko uviti. Pokáme na výsledky. !i

Obsazení místopedsednictví zemské školní rady je novou známko"

naší politické slabosti. Ješt ped 2—3 roky chtli jsme echa i odborník

ve školství, dnes nemáme ani echa, ani odborníka. To je positivní pol

tiká, poítající od desíti k pti. Karaktcrisuje to nejen úžasnou slabo;;

naší politiky, ale také zmnný systém vládní, který se dle soudu vti!

optimistického dra Kramáe a jeho politické strany podstatn zlepšil.

Na prvním sjezdu sociáln-demokratických len obecních zastupite

stev v echách podal pražský uitel Fr. Houser obsažný refenj

o obecní péi o školní dti. Tres jeho je následující : Soustavn.

pée poíná se u nás vnovati dtem abnormálním : slepým, hluchonmýn|i

slabomyslným, zmrzaelým, osielým, mravn zanedbaným a opuštnýn'

O mládež nprmální, na níž budoucnost spolenosti spoívá, té soustavr

pée dosud není. Zizují se pro ni národní školy obecné a mšanské, ktet

jsou plodem rakouského liberalismu ped 40 roky a mají dtem podává

vdomosti, potebné pro život, a klást v nich základy k estné povaze. N;

rodní školy, rozvíjející v tomto duchu harmonicky všecky vlohy dtsk

jsou ješt dnes ve znané menšin. Uitelé i širší veejnost vytýkají pr;

vem národní škole mnohé vady. Podávají dtem své zvláštní ítankox

pravdy. Neuí na píklad v djepise, že tvrcem djin jsou celí národox

jejich spoleenské tídy a hospodáský život, ale panovníci, státníci, j^i

nerálové. Vychovávací stránka škol národních je zanedbávána. Dti m
vychovávají se pi všech pedmtech uebných. Uitelé zastávají pi uci

nynjší stav spoleenský se všemi jeho nedokonalostmi. Dnešní školu z^

dily souasné kapitalistické ády pro sebe, aby jim sloužila, a proto odpcj

vídá její dnešní stav souasnému nedokonalému životu.

Dnešní škola obecná je jediným pramenem vzdlání pro dorost d
nicky v továrnách, v drobných živnostech, v zemdlství. Pro dti zams
navatel není jediným pramenem vzdlání, pro ty jsou školy stední, o(|

borné, vysoké. Na nich mže dohonit, co na ní obecná škola zanedbali

Majetní obané, kteí rozhodují o škole, nestojí mnoho o její práci. Ro|

hodný vliv na zdar práce nemá vzdláni všeobecné, ale odborné, toto pa'

se stále zmenšuje. Omezení runí práce, její nahrazení strojem a dli

zmechanisovaly dlnickou innost, že ji mže pevzít po krátké dob praxi

i dlník nevyuený. Ješt mén odborného vzdlání je teba v zemdlstv
Zamstnavatelé nedbají na odborné vzdlání svého dlnictva, jen když s

nezvýší výrobní náklad. Všeobecné vzdlání mže však zamstnáváte'

i poškodit. Uvdomlý dlník nedá se tak snadno ovládat, je organisová

tídn a žádá za svou práci zvýšený plat. To vše má vliv na školskou p'
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ikii Majetní mají snahu udržet národní školu hodné nízko a omezit její

1(1 na práci nejnutnjší.

.'škola noinívá pátel ani v nxiiích svého žactva. Postavili se proti ní,

/ i)ijat byl nový íšský zákon škf)lský. Odpor ten, živený zámožnými

.imi, iiK-l veliký význam, protože se proti nové škole [ostavili ro<lie,

I nechtli, aliy dti jejich chodily do školy do 14 let, a nemohly tak

III výdlkem pispívat k vtším rodinným píjmíím. .^kola nemá hýti

( íini milá ani nyní; proto se vybírá školní plat a žádá se po rodiích,

cíp.itrovali dtem školní knihy a poteby. Vyl)írá se dle 4 tíd dle zá-

iiosti H

—

24 h týdn školního platu, což iní ron 4*16 až 12*48 K.

il.icení se tresce pokutami, dt)chází k exekucím, k zabavování mzdy,

vše není s to budit lásku ke škole.

le kusem sociální pée obecní, aby školní plat byl zrušen, nelx) za-

(iván, jako se již dosud nanmoze dje, z obecních pokladen. Referent

lail cesty k odklizení školního platu : prostednictvím hromadných

mstí za osvobození, návrhy v místních školních radách na jeho zrušení

|)>i(I. ."školní plat se nijak nesrovnává se všeobecnou povinností školní.

alisurdní. nutit rodie k posílání dtí do školy a hned na nich vymáhat

; '.a tuto docházku. Je žádoucno. obracet .se prostednictvím zvýšené

i ní akce, aby zemský snm nesmyslnost školního platu zrušil. Do dnes

rají se pouze 3 milliony K školního platu, což pi tém padesáti-

! lilovém výdaji na národni školství je zlomek nepatrný.

Další nepístojností je nucení rodi, aby opatovali svým dtem
,

I
líní poteby. Dít obecné školy vydá jen za uebnice prmrn 3—4 K,

I mšance až 12 K. Pipotou-li se výdaje za sešity, papír, péra, šttce,

ojí výprava dcka do školy ron až 20 K. Jednotlivé obce (— Vršovice

^rahy na píklad — ) opatují veškerý náklad na školní knihy i poteby
. Jde o to, aby naše obce dobrý píklad následovaly a postaraly se

aby dti dostaly ve škole vše, eho k uení potebují, úpln zdarma,

v nejpokroilejších státech. Voják pi všeobecné branné povinnosti

-lává na vojn vše zdarma, a také žák pi všeobecné povinné docházce
'

'
by všecky poteby zdarma ve škole dostávati.

\ neml by také trpti ve škole nedostatkem potravy. Pražští lékai

li. že ze 3200 dtí prvních (elementárních) tíd nemá dobrou výživu

lolovina, prostedn dobrou jen 40 procent, špatnou 11 procent. V Ber-

napoetli nedávno 14.500 školních dtí. které nemají k obdu nic te-

eho, a 5000, které jsou bez obda asto. Nejhe je s dtmi pespolními,
|ro nž se v poslední dob zizují aspo polévkové ústavy. Je úkolem ko-

;,junálni pée. aby dti netrply pi uení hlad. Hladový žák je žák ne-

liocný, a žádá se po nm. aby napínal ducha, aby dlal dokonce tlocvik,

jtravování mládeže provádí se již namnoze ve velkém. Paíž platí na n
58 píklad ])es million frank a stravuje v kantinách na 180.000 dtí,
nichž asi 30.000 si stravování platí. Anglie vydala ped 5 lety zvláštní

ikon o stravování na obecných školách. Místní školní úady jsou jím vy-
fVvány. aby zizovaly kuchyn a jídelny pro školní dti nákladem obecním,
'bce mají právo vypsat k tomu úelu zvláštní dané. U nás jsme dosud po-
ldu. Starost o stravováni ml by pevzít v každé obci širší kruh oban-
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štva; byl by to krok ke zveejnní polévkových ústav. Je teba stravov

nejen školní dti pespolní, ale také místní, které toho potebují.

K péi o školní dti patí také starost o odv a obuv. I ta je u r

odkázána ponejvíce riizným lidumilným spolkm a spolekm, které pl

asto t. zv. slavnostmi podlovacími mládež hrub ponižují. Také tato p
náleží do oboru psobnosti místních obcí.

\

Mnohé školy národní, zvlášt venkovské, postrádají náležitého (

zoru zdravotního. Kde je opravdová pée o školní mládež, tam je ta'

stálá starost o zdraví žáka. Instituce školních léka pomalu se u r'

ujímá a je dosud nedostatená a namnoze vedlejším zamstnáním (

vodních a mstských léka. Je teba náležit stabilisovat stav školní

léka tak, aby jim byla svena veškerá pée o žactvo, nejen vyšotov;

jako namnoze dosud, ale i léebná. V Praze má 14 školních léka na s

rošti 82 škol, všech škol, ke kterým školní lékai dohlížejí, je i)ouze 31

Dležitým zdravotnickým zaízením jsou prázdninové kolonie dtsl

jejichž úkolem je slabé dti osvžit, pekonat strádání školního roli

upravit výhodn celý zpsob života. Kolonie takové má jen Praha, v

ných eských mstech se dosud neujaly.

Pée o mládež je dnes již povinností výslovn pedepsanou. Xáklj

jejž vyžaduje, vauje se do školního rozpotu komunálního. Néktt

obce (Praha a j.) mají ve školním rozpotu položky na všechny obe

pée o dti, jen že dosud ješt nedostatené. Obce mly by lépe využít r

njší t. zv. dobroinnosti obanstva, organisovat ji a pomáhat dostati

nými píspvky. Dnes ješt musí býti vtšina dtské bídy pro nedostat(f

nost prostedk pehlížena. Ujímají-li se mládeže spolky, necítí zpravin

obce zodpovdnost a omezují se na poskytnutí píspvk, a nestarají :

o to, vystaí-li. Mimo to mezi obec a dti stavjí se dobrodinci, kteí ;

asto tváí, jakoby byli sami dobrodinci. Pomr ml by býti obrácený. 01";

mla by pijímat od dobrodinc píspvky, doplácet tolik, kolik je tei,

a v pípad poteby obracet se o pomoc k nejbližším samosprávným h-

poracím, okresním zastupitelstvm a zemskému výboru.

Ve školním zákonodárství neobyejn rozvinutém není ni ei o j)

vch rodi ke škole. Rodie nesmjí pekroit ani práh školní uebi,,

Vdí však, co se v ní dje, vdí, že zanedbáváni pée o tlesné blaj

dtské innost školskou seslabuje. Seslabení tla má vliv nejen na tles?

vývoj, ale i na vývoj duševní. Nedostatené tlesné opatení školní m-
deže je zjev hromadný a je vlivem degeneraním, nebo mu padá v o!<

mnoho dtí pedasn zemelých. Spolenost pichází o dorost, o 1-

která by ji mla omlazovat, proto, že si neuvdomila dosud jasn osi

nebezpeí v zanedbávání dtí. Kdo jsou o nebezpeí pesvdeni, musí 1

n upozorovat a ukazovat, že mládež nemže na pomoc ekat, a prac<)\ .

aby se neodkládalo na zítek, nýbrž poskytlo hned.

Rozhovor, který se po obsažné zpráv referentov rozvinul, dal pl
podnty k promyšlené a plánovité akci na poli dosud hodn zanedbant

.

Lze oekávati od známé energické práce sociáln demokratické strai.

že obecnápée o školní otázky vystoupí z pouhého theorisováni do živ ^

praktického provádní. Škola i uitelstvo a ovšem i široká veejnost 1

z toho míti jen prospch.

1
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UMNÍ.
v^i.ivy; Starý portíct v echách (1780—1860). - Umlccká výitava v Obec-

niin (lom: 'Mánes*, >Jedn{)ta« a »Skupina«. — H. Bfittinger.

\l.nic.sova« výstava »Starý portrét v Cechách* mla spíše ráz vý-

vV soukromých sbratel ikv. odborué výstavy ci-ntráhií, jakou bychom

názvu oekávali. Nepekonatelné pekážky a jisté také krátkost i IK-

I statenost piprav snížily její podstavec a daly jí ráz nahodilosti, který

I. také súžil období její na léta 1780— 1860, jež nijakými mezníky ne-

11. Výstava pes to pedvedla dosti znanou ukázku porlrétií z Cech

\ \H išel), pevážnou vtšinou ze spolenosti mšanské, dosti hojné

^lK>ien()sti umlecké, mén již z uené, ješt mén ze šlechtické, z knrh
ruských jen dva. knze jen jednoho a rovnž jednu podobiznu panov-

.)vu. Ale ti umlci a uenci byli rovnž z tídy mšanské, i ten ka-

viiík. i ti jenerálové, tak že možno tuto výstavu nazvat výstavou sta-

rlui poi trétu mšanského v Cechách.

Byla pedevším obsahov zajímavá i milá, což ovšem není pravým

iimoviskem umleckým. Ukázal se nám tam Jan Quirin Jahn i se svou

liíoii, Juiiífmann, 1'alacký i cho jeho s dítkami, Jos. Krasoslav Chmelenský,

Vntonin a Václav Mánesové, Jan Ev. 1'urkyn a jeho syn Karel, malí, Bož.

I icová, Jos. Navrátil, Jaroslav Kalina, Fr. Rubeš, rodina Fiigncrova,

\'. Fric, otec a matka Bedicha Smetany, Anna Náprstková, Wcnzig,

lok, Mai"'ik a j. Kdo by se nepodíval rád do tch tváí? Jen že v naší

ilstav Jungmann nebyl tak suchý, Božena Nmcová dávala tu jen

!i, im byla skuten, atd. Malí.sky byla tato výstava celkem mlká.
Ivokoko i klassicism našeho portrétu jest jen malomstský, a nikoliv

nlkosvtský: nejde sebevdom a radostn v pední ad s ostatní Evro-
>' u, jako portrét ruský, a pokulhává opoždn a slab. To není výitka, než

vil konstatování toho, co bylo výsledkem okolností. Není v nm smlosti^

iií odhodlanosti, není výbojnosti, jakých je teba k vytrhování mohut-
Ai koenil povahových a jest více mén, s malými výjimkami, opisování

vrchu, jež bývá víc opatrné než mistrné.

Sútujeme-li na konec, ncdospíváme k výsledkm pekvapujícím, které

nápadn obohacovaly náš rozhled po umní v Cechách. Teba ovšem
...1 zatím, ponvadž výstava byla ukázková. Utvrzujeme se v pesvdení,
jZe Josef Mánes byl jediný z tchto portretist, který byl skuteným mistrem,

iimlcem-tvrcem. Jeho portrét paní Taschkové má místo v pední ad
soudobého portrétu evropského. K nmu se piadí Karel Purkyn a snad
i Bohuslav Pinkas. až dojde k výstav jejich prací a vbec k eské re-

trospektivní výstav — definitivní.

Ta pak ovšem nesmí se obmeziti jen na Cechy.

*

Výstava v Obecním dom náleží do druhu výstav obecných (Expo-
f«itio vulgaris), t. j. není nijak nadobyejná nebo dokonce representaní.
[Ba o celé ad obraz nedá se íci, že jsou umleckými díly, jako ekne
to ctitel pírody o každé rostlin, jíž uený pí rodopisec dává epitheton

ulgaris«, t. j. hojn se vyskytující.
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V oddíle »Manesov« ucítíme rázem vonný kou, vycházející z obé

zapálené Rodínovi a Maiollovi, Rembrandtoví a van Goghoví. Kdosi :

jim tu koí a v duchu touží dostoupiti k ním. Tuto touhu cítíme ve v
šine prací sochaských, ve smlých podobiznách Nechlebových i v ol

jových skizzách Otakara Nejedlého z Ceylonu a Jižní Indie. A to jsc

také práce, které nás zastavují, abychom se do nich zadívali, ba tal

se jim podivili. Ale je to podiv poád ješt ástený; nebo plný pinále

tm, kdož vyšlapují cesty nové a rozmnožují krásu svta o novou složk

V »Jednot* tuto svou cestu našel si jediný Frant. Úprka. Pracn

hledal, po mnohých nezdarech znovu a znovu ji hledal, až svj smr naš

a jím si chodníek vyšlapal. Není to nijaká monumentální cesta, žádi

via Appia; je to slovácký chodníek po lukách a po poli, ale je to cho(

nicek jeho. Po nm se ubírají postavy jeho, »Požchnaná«. »Poledne

: Pokání «, ve své pravd vroucn a prost zachycené, kde forma s nite

jest nerozluná a není inu cizorodou schránkou. Jinak v tomto oddí

není píležitosti, aby se lovk divil. Jakž se diviti, když necítím, :

malí sám se divil, až se koil, až vzdychal, až jásal, až tesknil, až :

mcdlil? Jakž se diviti, když necítím, že malí sám zatoužil po vyššín

Když cítím, že jeho pomr k pírod a k umní je málo vážný, a .-^pí.

lehkovážn buršikózní nebo protivn domýšlivý? A pece jaká radoe

jaká blaženost, mižeš-li se divit, mžeš-li zbožovat ! Mžeš-li se dái

vznášet, unášet od prachu všedního ke kráse nevšední

!

|

»Skuptní'.<; má slibné ri hybné talenty. Beze strachu odhodlali se v;|

dávat XUmlecký Msíník* — tvrtou umleckou revue eskou !
—

)

našli své obecenstvo. Msíník stává se sice každým íslem obsažnjší, p
devším v textu, zvlášt v kritice; k vyznaení a vymezení nového smru
však ješt nedostali. Vyciujeme jen. že volné smry se jim protiví,

jsou pro smr písnjší, zákonnjší. S té stránky snadný je s nimi soi

hlas; v tom, co chtjí. Obrazová ást Msíníku má tytéž vlastnosti jal

jejich výstava. Zajímá svými architekty (Goár, Janák), návrhy na b;

tová zaízení (VI. Hofman, Jos. Chochol — s jakou dstojnou elegán

upravil Chochol velkou zasedací sí staromstské radnice!), grafikj

(výborný V. H. Brunner, Fr. Kysela). Za to jejich malím nerozumíte

Jest mi, jako bych pišel do spolenosti mladých muž, kterým zpovrchmi

lost a zfrázovatlost dosavadních zvyk a zpsob vyjadovacích tak .j

zprotivila, že hovoí spolu chodíce po hlavách. Je to sice nové, ale dlouh

to ovšem vydržeti nemohou. A také pozorovatel, sebe dvivjší, dloul-

to nevydrží. A hovoí oni vážn, ba snaží se hovoit nad míru vážn

jsou prý vbec velice opravdoví, ale srdce mají pi tom zamraen ledov

ba zdá se, že srdce vbec nemají, a mají jen hlavy, po kterých s ni

ramnou vágností chodí. i

Hugo Bottinger vystavil v pavillonu »Manesov« lo let své imiosi

Možno hned íci: své »Wanderjahre«. Vidíme, kdo si ho v Londýn a Plj

íži pcKbnaoval a komu se koil, koho chtl v duchu dostihnout anel^

alespo s ním nebo za ním jít. Známá jména i známé vci. Získal úf

mnoho. .Svdí o tom zvlášt podobizny, jež bych nazval podobiznami sp|j

leenskými, a nikoliv intimními, podobiznami five-o'clockovskými, k^

i
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jde o celkový zevnjší dojem než o hloubku vnitní, víc o šastný zá-

1 /evnjšího barevného velkomstského šiku než o výstih koenné po-

Proto jeho podobizny mladých žen budou míti mnoho ctitel. A také

ihirny <ltí. Jest však na výstav nkolik podobizen, které napovídají

iirk nového období v innosti Bottinííerov : osamostatnní. Je to vedle

Mzny náelníka hasi podobizna br. Ondíka a Vítzslava Nováka,

i>Ceské kvarteto* teprve ladí. a ješt nehraje. Kdyby už hrálo, museli

lioin cítit známé jejich splynutí duší u velikou jednotu vyšší. A to je

Iruhý beh, druhého svta, na njž peskoiti s behu pozemského

(.listovi jest tžko. T.

I

, LITERATURA.
Krásná:

S. Mac bar: Barbai; Pohanské plameny; Apoštolov — vesms básn
z let 1907—1911, nákladem Frant. Šimáka v Praze.

Když v knize »i893—1896* poprvé se objevily historické motivy

<vorb Macharov. zdálo se to na prvý pohled jakýmsi odklonem od

savadního básníkova smru, zdálo se to zaboením na cesty, pnitichchi

vzdalující od dívjší jeho dráhy. Avšak u Machara vždy více roz-

' vála vnitní nápl ideová než formální stránka, vždy druh látky byl

1 podadným a nerozhodujícím. Ani v historické poesii nezapel

ichar základního svého rysu, jenž znateln vyznauje celé jeho dílo

1, prvých svazk »Confiteora« až k posledním knihám feuilleton : nepi-

"lat život dviv a bez výhrad, nevit a nerozohnit se a priori, nýbrž

il(ve hlulx)ce se zadívat až na dno podstat vcí, vyhledat nejvlastnjší

'•^rv. strhnout klamavou masku. Je zcela lhostejno, podrobuje-li takové

tké a pronikavé analyse vlastní nitro, chce-li v prvých lyrických kni-

h sama sebe zobrazit jako typ moderního rozvráceného lovka, i
niá-li si pozdji svta kolem sebe: ta zvdavá, nelítostná a prudká kri-

st. jež chce všude pronikat lesklým povrchem do hlubin, zstává
/(lé vt prvým úelem a podstatnou charakteristikou. A tak i v hi-

ické poesii byl obrat jen zdánlivý: i zde básník je v podstat týž

1 v pedešlých knihách lyriky a kreseb ze souasného života, i zde

II) profil zraí se stejn oste a výrazné. Jemu nejsou historití lidé

tvým materiálem, archaeologickou pítží, spoustou jmen bez vnitní

ivdy a života: v nich vidí obmnu dnešního lovka, nositele idejí, které

ly šíeny a hlásány se stejnou horoucností a nadšením, jako dnes. v nich

'dá stejnou krev a stejnou duši jako v lidstvu moderním.

Že Machar od portrét jednotlivých osob, od nespojených scén, jaké

iy v knize »i893—1896« a pozdji znovu pejaty a rozšíeny v »Gol-

t«. pešel k velkolepému cyklu »epopeje lidstva*, je zase dkazem
'síeného a roznmoženého jeho smyslu pro analysu, pro kritické ovlád-
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míti myšlenky i lovka. Soudí-li s poátku sebe, odsuzuj e-li žalos

živoení politického našeho zápasu, skláni-li se soucitn k ubitým

stavám ženským, nyní rozšiuje základnu do nejširších mezí: chce s

díti lidstvo celé, chce vyznaiti jeho vkovitou dráhu od mlhavých

znam ínských letopis až k proudm souasných dní, chce vystopo

hlavní složky obrovské kivky, jíž se bere kulturní vývoj lovka. Jaké

obrovské zástupy lidstva, veliké, neobsáhlé rozptí nejprotivnjších, r

vzdálenjších ideí, jaká to nesetná ada prorok, zápasník, spasiti

muenník, jež bylo by nutno zachytiti ! Jaké to závratné myšlenky o

átcích nesmírného vlnní i koncích jeho. o smyslu a zákonech, s kteí

bylo by nutno se sútovat ! Kdo chtl by tvrditi, že pln obsáhnouti

gantický ten úkol je v moci lidské? Kdo nechtl by pisvditi, že v ti

jen zraí se velikost básnického ducha, s jakou relativní silou obsálr

pochopí a vysloví toto nejvtší a nejslavnjší drama?

Pevným zrakem pehlížeje historický proud, vysoko vztyen il

drobné kolotání dne, chce Machar zachytit nkolik kapitol obrovskil

zápasu, chce sbásnit nkolik strof mohutné legendy vk. Ale ta »legeii

vk« — jak je docela jiná než Hugova a Vrchlického! Obma byla '

storie nepebranou a nepebernou pokladnicí, kde leželo zlato a vzá'

poklady zašlých epocli, obma liyla hi.storie knihou, kde zaznamenány bj

bohatýrské píbhy o velikých lidech a nadlidských inech, obma b'

historie svtem zánjším. vtším, básnitjším, nežli je šedý a drol'

svt dnešní. V minulých vcích hledali rckovské postavy, veliká ge:

bohatství fabulí. Machar však — a to je základní rozdíl mezi historiclf

poesií jeho a Vrchlického — pokládá tuto píbhovou stránku za momj
podružný: chce soudit, chce vyzdvihnout ideový podklad nad vnjší

strost ulenného dje.

Tuto vdí myšlenku vystihuje už název cj^klu. »Svdomiin vlI

mají býti .souzeni jedinci i celky. »V zái hellenského slunce* a »]

z Judey« byly první dva lánky velikého tohoto cyklu, jehož nové

svazky jsou dalším pokraováním a rozvíjením. Je známo z pedeš!'^

obou knih, pod jakým zorným úhlem dívá se Machar na vývoj lidsi

jakou kulturní cenu pikládá dvma velikým djinným proudm. hell|

ství a kesanství. Tento základní rys, toto pesné, ostré a rozhodné r

lišení svtla a tmy provedeno je dsledn i v nových knihách, jež njj

ostatn i celou stavbu a výrazové prostedky obdobný s dvma sbírkí!

antickými. Ale nutno akcentovat se vším drazem, že Macharovy n<^

knihy nejsou tendenní v bžném a znehodnoceném smyslu slova, že

v nich skutený djinný tok násiln vtlaen do úzké formy pedem
novených theorií. Nikoli: práv ono djinné vlnní vyrylo výslednou fon

jejíž jasné a nekomproinisni zdvodnní je vysloveno v díle Machari

po drtivé pesvdivosti praemis. Jako veliké stíny jdou ped námi i

stupy všech vk, národ a sociálních vrstev, jdou obnažení do nejnir

njších hlubin a jejich zápa.sy i potlaené idey, jejich sen i tajný hlod i

lestných pochyb zní v plné síle a barvitosti, neutlumený vzdáleni

vk a ras.

Nuže, sledujme onen šik nesetných postav, vycházející z temna
uoucího dávnovku a konící prozatím bezejmennou postavou lid
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,lict ócskó ! kozlévá se širokým proudem, v nmž veliké (tójinné po-

\, jež dávaly ráz staletím, splývají s neznámými idomky lidových

^. jež onen ráz vyjadují. Tma jest jejich úvodem: klassická velikost

nula, stedovk se rodi. Kodí se z chaotického pívalu zvuk, rodí se

'leklého yvu bitev a sténání poražených. Dva stíny rvou se o vládu

1,1. staecký papež a Nmec-císa. A mule vším veliký, erný kíž neli-

ne roztahuje raniema a stíní sple vítézfi i poražených, šlapajících i šla-

\\-h. X jeho stínu vynoují se jednotlivé zjevy papež, tvrdých, lakot-

1 a mstivých, biskup, svtc a mnich, doprovázených zkrvavenými

Mvaiiii knížat a král, nových šiitel náboženství. Úlohy se vystídaly:

\ášnivém kázání apoštol, z nhož v duši zbyla bezejmetmá bolest a

kiiá tucha vzdálené blaženosti (srovnej báse »U Býí Hlavy* v »Jedu

lti<ley«), pišli íránští Karlové, kteí s vítzným gestem posílají papc-

1111 zprávy o stotisici pobitých Sas a zl)ytku pokestných. Jméno pa-

1 a jícmiánskýcli vládc svaté íše ímské vyslovuje se pospolu, a už

Mizkost a tsná spojitost znaí oddanou službu svaté stolici i zoufalý

M, jímž svtský me chce triumfovat nad meem duchovním. Ale pa-

ky kíž je píliš pevný, než aby neodolal úderm germánským : a pi-

I Canossa a na popra visti hyne Konradin. Ano. ve znamení barbar

ijí se setba Pavlova, z drsných pírodních lidí, nevyžitých a pes

ku surovou tvrdost dtských, uinil si ím sluhy nejoddanjší a duše

, nícenjší.

\lc suvcreinií moci papežského církevnictví vzniká znenáhla a tžce

kaný nepítel. Dv jiskry, v popelu dlouhých staletí pozvolna doutna-

,1 tžkým nánosem traktátii i náboženské nádhery nezcela uušené,

oívají se a jejich prvé plaménky ohlodávají papežský háv. Ani pa-

ivi samo netuší, že rodí se zhouba, jež podetne koen a rozloží v ce-

V li krov. Helle!iství. pohanský svt zazáí bílým plamenem z úlomk za-

váných soch, z verš dávných básník, z linií napodobeného umní. Do
irné kesanské askese zasmje se radost z života, do bázlivého,

stného pikrení k 7.emi sebevdom se vztyí lovk pevný a ne-

uený. A proti této revolt románské postupuje revolta jiná od severu:

iiicené a vášnivé hlasy vyvolávají tuchu svta prvokesanského, sní se

návratu k pvodtním formám ap>oštolským. sní se o novém život na

kách híšného a protikesanského vladaení papežského. A kdežto

.vo jen jako matný ornament mihlo se jméno eské — tak zjevuje se

:ldaný sluha knéží Václav, znetvoený pozdními legendami, tak sní blouz-

jvý Vojtch v zahradách aventinských. tak beze stop pejde bdný kastrát

jiromír — nyní chápe se Cech djinného svého poslání v zápase o svobodu

iyšlení. o vítzství ducha. Pevn a vzpímen vztyuje prapor odboje,

^ústupnou vytrvalostí Husovou, meem Žižkovým a chmurnými dumami
.lelického vrývá svou sloku do obrovské písn vk ; za dv st let vv-

i<n se jmeno jeho znovu, ale to zní už jen hodovní šum Friedricha Falc-

ho, monolog kata Mydláe. vítzný jásot dobyvatel, zahoklý povzdech
"hnance Komenského. To úloha »pohanských plamen« a »apoštolíi«,

ideová kostra veliké, smlé a pevné stavby Macharovy.
Pak ped námi jdou mluví vk, tak znjí nám zpovdi jejich. Ano,
di

: básník v drazném akcentování ideového základu nerozvíjí fabu-
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laního bohatství, nemaluje fresky, nýbrž charakterisuje monologem,

pisem, jedinou scénou. Jdou papeži i králové, svtci i loti, umlci i

meslní kanienníci, myslitelé i selská dívina, jdou a vyznávají se z myš

kového svého života. Jakoby básník vyíhal chvíli, kdy maska spa

s tváe hercovy, kdy nauené gesto pozbude vyumlkované nepirozen

a ukáže se nahé, upímné nitro: tak zpovídají se jeho lidé, a už v ticl

zákoutí stranou hluku svtského, a už v tvrdém objetí smrti, a už v

prudším sevení osudu, ale vždy ve chvíli, kdy bolest jejich má stlunii

sice, ale tím upímnjší pízvuk, kdy cit nefalšovan hovoí, kdy lze
t

hlédnouti závr dramatu. A ti lidé nesou ve svých vtách netoliko vjt

své vlastní duše, nýbrž i charakteristiku doby, myšlenkového proudu, rf

Zde záleží nejvtší vítzství nových Macharových knih, v mohutné t

vnitní, v pevné charakterisaní plastice, v jemném smyslu pro vni dí

Snad nikde jinde tak rozhodn Machar se nezbavil ist formálii

ohled, snad nikde jinde tak málo nedbal stránky vnjší a všeho, co lij

náleží, jako zde, v tchto hlubokých zpovdích lidí a vk. Jeho nápocf

stedovkých annál má všecku stízlivou jejich suchost, jejich nejednej

proud, perývaný etnými malichernými vsuvkami, primitivnost jcjichjj

pravování. Jeho ohlasy lidových popvk i všelijakých leták mají
|

rozenou a znamenit vystiženou svžest tón, bestarostnost výrazu,

vtip. Básník ve své snaze, aby jeho obraz velikého zápasu lidstva by

nejvrnjší, pidržuje se až úzkostn pedloh, nekomolí jich, nezbar

svým odlišným nazíráním. Je v tchto knihách mnoho zdrcujících ž

na církevního ducha a násilí papežské, ale zde odsuzují chladná fakta'

storická. nikoli slovo básníkovo. Básník pevzal záznam kronikáski

dovedl mu vdechnouti osobitou duši jeho prostedí, dovedl vsaditi \o^\

do jedin možné pdy, aby vyrstal z nejvlastnjších koen. Jak se
|

vítzná a podmaující síla charakterisaní zraí zejména v kresbách <

známých, každodenních lidí! Kolik je stedovkého ducha v omár

asketické jeptišky, do krve biující si tlo, aby bylo hodno pijmouti

stického ženicha! Nebo v hokém stesku domnlé arodjnice, k smrti'

souzené! V zpovdi kameníka, jejž trápil zlý duch, a v jiných postav

jichž jména neznáme! Tmi papeži a císai projevuje se písmo hist

vnjší zvuk jejích vt, zde všemi bezejmennými jeptiškami, rej ti

mnichy a sedláky vnitní její vlnní, zabarvení slok, kulturní její po.(

Jsou to knihy písné a vážné, hlasy hlubokých a bolestných soi

vty pevné a tvrdé. Jejich stavba hrd se vypíná nad literaturu dne,

kehké analysy drobných cit, nad prchavé nálady. Jejich jazyk, neozdn

a pímo puritánsky prostý, pohrdá zdobným ornamentem a jasnou hnd

slova: chce mluvit svou vnitní tíhou, pesným drazem pojmového bcE

ství. Ale v tch sochách z kamene ve život a proudí krev: ne život dn(<

ne cítní moderních lidí, ale pevný a silný život vk minulých.

V. Martini.
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Pouná.

1) Jakubec: Déiiny literatury csk od nejstarších dob do probuzení po-

litického. - Rudolf Eiickcn: K/inncn wir noch Christen scin?

Jakubcovy Djiny eské literatury vycházely jako píloha Naší Uoby

ia byly až po dobu Vclcslaviiiskou samostatii vydány lyio. O tomto saino-

-latneni díle psal jsem loni v Naší I)ol> na sir. 376 a dalších a poukázal

111, kde je v Jakubcovi hledat pokrok a zásluhu proli badání |)i^cdcho-

íiinu i jaký jo postu]) a základ jeho práce. Pítomná publikace je petisk

iprvního dílu. na njž navázány kapitoly další \'.

—

XI., obsahující eské

jliterárni djsivi od W-lesiavína až k letm tyicátým století XIX. Ja-

.iihc i)odrobn tu vykládá, jak dozníval »vék zlatý«, co literárn zna-

iial Komenský i exulanti, katolická protireformace i osvícenství, obro-

iciu i joscfinství, a zase, jak došlo k eské romantice novodobé, k slo-

vanské ideji v eském obrozeni a k nápodob písn lidové; hovoí tu všude

'iskou i uznáním, ale také s kritickou rozvahou o tchto literárních he-

.A\ a smrech, o jejich stžejních i podružných pedstavitelích, snaže se

1.1 malé ploše stísniti maximum poznatk vla.stních i pejatých. O této Ja-

>;ubcov druhé ásti eských literárních djin platí vše, co jsem povdl
loni, — v stavb zapoaté pokraoval Jakubec stejn pesn, dkladn,

r liovedn, — všecku loskou soudnou a kriticky vymezenou i omezenou

•liválu lze po stránce vcné, methodické i formální prost opakovati,

oskému referátu možno pileniti jen struný appendix, týkající se

ové látky, pi níž vše ostatní zstalo týmž.

Proti badání pedchozímu do Jakubce vzrostla látka literatury proti-

\ íormaní i obrozenské; pozmnily se i názory. Volfovy práce o exu-

lantech. Pekaovy o pomrech sociálních ; Kvaalovy o Komenském a Ha-
' hušovy a Krausovy o poátcích obrozenských ; korresponence a nové

právy o Dobrovském, Hankovi, Šafaíkovi a elakovském, — to všechno

I materiál, jenž nov pozmoval tvánost literárního djství. Ideov
,é názory zakládal již v letech sedmdesátých Jireek a Rezek: v lidu

iledali obrozenský zdroj, protireformace dle nich neperušila slovesného

vývoje a k literatue pipoetli vše, co eská mysl zpracovala latin i nm-
' in. Masaryk hledal základ obrozenský v navazování na reformaci, Kaizl

/ myšlenkových proudech evropských a v antagonismu raqy proti cizin.

\ Íek. zakládaje myšlenkov své djiny, potvrdil dkazy jednotlivá tato

iiiínní. stave se pro n i proti nim obšírným rozborem jednotlivých thesí.

iííakubec výraznji a klidnji mohl tu postupovati, protože spor názorový

! iiVlkem byl zmen a rozhodován. Proto pomr Jakubcv k tmto otáz-

^ám je urovnanjší a pohybuje se na pd bezpen dané. Ideov leckde

5e leccos zredukovalo. Peka na píklad prokázal, že základní dominanta

i^Palackého Djin je kusá, protože naše djiny mají hlubší smysl a dosah

lež antagonism proti ímu a Nmcm, — již Gindely mnohé konflikty

ešil sociálními vztahy, — Heidler po té stránce Palackého názoru vyhledal

ínethodickou pedlohu Heglovského sporu idejí, — Jakubec proto zde

všude své výklady doplnil a pozmnil, objektivn rozsuzuje mezi všemi
lí^vými tvrzeními.
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Tu po vtšin bylo poádati mínní cizí. Jakubec dopracoval se vš

pilnou a pramennou prací názor vlastních, bohat projevených v Lili

rature eské XIX. století, kde podstatné kapitoly obrozenské nov ij

Vlkových Djinách zpracoval, hluboce a podrobn pro n i pozdji pj

tení universitní tvoe monografie o Dobrovském, Jungmannovi, Kollárc

a elakovském. Tmito základními literárn-djepisnými pracemi zir

ena i zhodnocena nov nejdležitjší obrozenská látka, takže se pro so

stavný literární djepis stala Jakubcovi nejdležitjším pramenem. Odt;

snášiel Jakubec do své nové knihy výsledky a výtžky zhuštné, záv',

svých obšírných a detailn dovozených praemiss, buduje tak na ten !
po Vlkoví nejúplnjší synthesu veškerého literárn djepisného badái

o eském osvícenství a romantismu. Na knize je proto zejm patrno, k-

Jakubec nov obraz doby a osobností tvoil a kde pouze výsledky badii

cizího pehlížel, doploval a shrnoval. Tak na píklad elakovský zeji

psobí novostí a pvodností soud, co již jeho nohsledové urováni (

Vlka; literatura slovenská pracována jen na základ Vlka; Jungnia

pracován nov, a proto nkde píznivji hodnocen a proti názorm Ma5(

rykovým vtlen pímo do obrozenského etzce jako základní a smt
datný jeho lánek, co na píklad jeho Historie literatury zase správn lí

dukována na pouhý odlitek Dobrovského Geschichte; rukopisné {)odvr|

vtleny do eského romantismu, ímž zpítomnn soudobý jejích rozru}

a dosah. Tak a jinak pedstavuje se tedy Jakubec nov a pokroile. Bibl

girafie na konci hlav i osobností petitem azená ukazuje, že proetl k

kterou studii novou o všech zjevech, i nejnepatrnjších, tak že podkl

literatury vyerpán na dno a po datum posledního dne.

Co znamenit u Jakubce vyniká, jsou jeho literární portraity, nk'
jako z mramoru ladn, ist a oste tesané. Dobrovský. Kollár, Palar

jsou toho píklady skvlé. Jakubec literárních osobností nerámcuje s

širokými rámci doby a myšlenkových obdob cizích, ale na víc zase olii

se po filiacích eských, po rstu jejích z bezprostedního okolí. Tak C

kovský správn spiat filian i s Palackého a Šafaíkovými Poátky, K
lárem i Polákem a j. Hanka správn sice redukován proti názorm obi-

ženským, ale proti upilišeným barvám temným, teným v letech posk-

nich, docenn a pojat mén vášniv. I národnostn jitivá hlediska od

žena: úpadek náš za josefinství nevykládán již jen na vrub germanisa

,

nýbrž i naší netenosti a liknavosti. Jakubec astji než dotud zvykem všíii

si jazyka a jeho výrazu; tak na píklad pkn vyvozuje z výtvarného !<-

rokka i barokko ei za období jezovitského, vida v bizarrní formaci hatí

obdobu barokních pístaveb chrám gotických. Mnohé pojmy a dosá

i obsah jejich vymezuje dle psychologie doby: patriotismus bratrský znal

celou obec, odtud i rozkvt všech vrstev a nádech práce všenárodni ; j-

triotism jezovitský znamenal jen péi o šlechtice a vzdlance katolid

a široce roztažen i na latinisaci. — odtud úpadek demokratismu, ešti.

písemnictví a zanedbání lidové. Jakubec prostedkov jest nkdy stízli .

suchý, píliš klidn znamená, nemá výrazového temperamentu. ale jestl

kde již sáhne k obrazu, je piléhavý, hutný, vítzí konturou, nedrobní

odstínem. O Bohemia docta napsal na píklad krásn a výstižn : »pr'é

toto dílo je lampou, která skla na jednu stranu, práv stranu krásn!

!
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II. |. ritonn.ui), zalepila cfnum deskou, aby bylo oko plné upoutáno na

pitdnity auklorovy záliby*.

V Jakubcových Djinách pál bych si leckde vét.HÍho povzletu, zaujetí,

iivšlenkové ijrohloubcnosli, leckde i doplku. U Ualbína schází mné na prí-

i:i(| bohatý styk s cizinou, vztah k Weiseovi, jeho Verisimilia, rozlx>r

.razných pojinii aeslhetických. Celá doba protircformacní mohla býti

ložena podrobnéji. — boheinica jezovitských divadel, boheniica v Acta

iMlitoruiii. život a práce exulant (na píklad žitavští a mezi nimi Kup-
íš) a j. jeví jist zajímavé bohatství zpráv nových. V literatue obran

kýli po(h-obnjši rozl)of jejích pedloh, riístu, buditelské. postupové

llomatiéiiosti (Hrdlika!) byl by také na míst. Ped Tháma mohl býti

iožen básníský pokus Schoníeldovský, u Prokopa Šedivého bylo lze za-

iinenati peklad Schillerova Die Schaubiihne als eine moralischc An-

It betrachtet. jeho pokus o theorii dramatickou, praksi tehdejší proti-

ndnou; i^ichiiiajerovy Italky vydal V. Nejedlý 1833. ne Sedláek 1835,

, |;ma Wjcdlélio O lásce k vlasti 1806 vykazuje filiaci s Turnvatrem

'iiuin a názory obou herderismus. U Jana Nejedlého chtl bych vyšetiti,

ia opravdu na jeho karriéru psobila frankofobie, jak myslí Arbes ve

vch Arabeskách literárních. Jeho ]>rvky romantické zasluhovaly vtšího

l><)ru. Joungovo Kvílení noní není snad zváti spiskem obsolentním, —
>ííinilo pírcnhií romantismus tak, že y\ngliané i Francouzi v nm hle-

I klady romantismu filosofického i básmického. U Poláka bylo se zmí-

li 11 pi-ckladech z Byrona, u Chmelenského více a f>odrobnji o jeho kri-

rt- hudební, u Pícka vyešiti sklonnosi reakní. Nkde bylo lze lépe zjevy

lailiti a tíditi. Vek pokládá $najdra nohslcdou elakovského, nevím, zda

10 nm je dále a stále aditi sem muže, jenž byl tém šedesát let stár a

\ rstoletí veršoval, když Celakovský v literaturu vstupoval. Filosofický

icelisinus je patrný již v jeho básních, proto s nimi bylo exponovati

iej a pímo uvésti pak v protiváhu proti nmu jako moravskou zvlášt-

st sušilovstvi. Jablonský mohl býti vyazen z hnutí Vinaického a Stul-

va : píinou Erbenova pechodu k vd není snad stereotypn udávat

yerpání sil«, ale spíše poukázati na umleckou jeho káze, s níž po-

choval tvrí meze \- duchu prostonárodním.

Takové a jiné podružné drobnosti napadaly mn. když jsem proítal

J.ikubcovu knihu, stupuje peasto svj upímn nadšený podiv jeho eru-

dici, akribii. rozhledu a jasnému zoru po dob i lidech nkolika století. Ja-

kiibec takm ztrojnásobil svou Geschichte der echischen Literatur,

u Anielanga 1007 vydanou, ale nezmnožil jen mnohosti, nýbrž i jakost své

" práce. Co v ní pipadalo kusým úhrnem, zde je bohat doloženo, vylo-

no. opodstatnno eí i myšlenkou vdecky pesnou a písnou, ale jasnou

lahodnou, vdomou každé pedstavy i pojmu. Po té stránce odkazuji

lonáe na svou loskou chválu Jakubcova postupu, znova jen opakuje,

j.
že práce znamená znamenitý úspch vdeck)% jenž je dvojnásobn cenný,

p protože dosáhl ho auktor pi tžkém a úmorném povolání uitelském, nasa-

ji zuje na nj obtav všechen as oprávnného svého oddechu. Prof. Ja-

fi kubec ohlásil v díle nová vydání Jungmanna, elakovského. ohlásil i do-

1 konení svých Djin do údobí moderního. Ptám se znovu, jako jsem se

loni ptal : usnadní tyto práce stžejního literárního i národního významu
NAŠS DOBA. R. XIX., . 6., 1912. 20. beina. 3()
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Jakubcovi naše samospráva a uleví mu v úad tak, jako stát ulevuje ii

šim lidem pi pracích i podružných? To nco málo, co je v naší moc!

mlo by býti poskytnuto novému tvrci našich literárních djin, jež jsoj

opravdovou zdobou písemnictví a darem opravdu cenným pro širokou obeji

tená i pro akademický dorost, na njž v první ad myslily. Je to df.

stojné eských pomr, jestliže kritik musí znovu takto zahrocovati svi

referát a opakovati volání, jež poprvé znlo marn? Albert Pražák.

Rudolf Ev.cken : Konnen wir noch Christen sein? (Ve,j

& Comp., Leipzig 191 1.)

Zásadní své otázky nestaví Eucken pro zjevy rozjitru jící práv^

i vrstvy nejširší, popírání historické existence Ježíšovy a pípady Jath
a Traubv. Staví ji pro ráz a rozsah odporu nové doby proti kesansi\

jenž namíen je nikoli proti nkterým ástem jeho, nýbrž proti kes;
ství vbec jako celku a schvátil vrstvy nejširší. V tom velikém zápase j-

Drews a Jatho jen episodami.

Na danou otázku odpovídá Eucken kladné. Rýsuje podstatu kesrn
ství prvotního, probírá námitky doby nové proti nmu a osvtluje jv

vlastní slabosti, z nichž dokazuje nutnost ix)vznésti život k absolutním,

životu duševnímu, v nmž už je obsaženo náboženství »universální«. O
toho je nutno postoupiti k náboženství »karakteristickému«, a to ke kn

sanství jako nejlepšímu. To je nejen v souladu, nýbrž nejlépe vyjadui

a vyvrcholuje snahy složek doby nové, smujících nad stav pítonm
Kesanství, jak jeho podstatu vypracovává Eucken, je schopno obnov

i vývoje. Ale v žádném nynjším útvaru církevním, nýbrž ve form no\

odpovídající vnitní nutnosti dobové.

Je Euckenovi kesanství hnutím, smrem, proudem, vzestupný;

pohybem, jenž u každého jednotlivce musí býti samostatný, jako tomu 1)^

Valo v dobách kesanství prvotního, nikoli hotovým systémem. Kesai
ství musí býti puvodnjší. universálnjší. aktivnjší a mužnjší nežli

a bývalo. Musí se úžeji pimknouti ke vší lidské innosti, mocnji pron

kati svt, osamo-statniti život duševní a povznášeti nad rozdíl osobní

neosobní. — V myšlence vykoupení silnji musí vystoupiti klad, moráll

kesanská musí se vyvíjeti výše, centrum všeho života musí býti úsiln

po.souváno do nitra. Aktivnost není v rozporu s kesanstvím, jež vid'

i v utrpení innost. Luther obnovil aktivnost kesanství vzhledem k niti

duše, doba nová žádá ji' i vi svtu. Nesmí se život utváeti výlu
s jediného lx)du, náboženství nesmí se vmšovati, ale by i byl vliv jel

nepímý, je nutná stálá souvislost s celým životem, by nebylo vládkyr

musí býti duší všeho života. Vnjší fakt žádný není dob naší faktem n;

boženským. Jsou jím jediné zážitky vnitní, a to ne jednotliv, nýbi

v celku. Proto padá dosavadní stžejní dogma kesanské o vtlení bozi

v Ježíši i všechna dogmata s ním souvisící. Není v kesanství vé

hlavní. Tou je bezprostední pomr duše k Bohu. Eucken neuznává náb<;

ženstvi bez metafysiky. Náboženství immanentní není mu niím a op

tovn popírá možnost, že pouhá historická osobnost Ježíšova vybuduje
unese náboženství. Odhiítá však dosavadní metafysickou ást kesanst\
vtlení boží v Ježíši, ponvadž je dob nové nepijatelná i nábožensk

"Jádro morálky kesanské zstává v platnosti prese všechny výtky a útok
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iiiví v pcsvtlcní, že život iK-jdc proste mimo nás, nýbrž že lio mžeme
ninniii ve vlastni in. Jde o smr, o osvobození lovka od jeho malého

(» svobodné rozbodováni a povznášení hodnot mravních nade všechny

, Kesanství svta ncvysvthvjc, nýl)rž tvo-í skutenost novou. l'roto

iikaz své pravdivosti niíiže pcnlati jen tím, co vykonalo. .Svtu se neod-

ujc. Naopak: ol)jímá nepík-ejsí protivy života a jsoucna, nové luxlnolí

ilist a utrpení. .\ hlavn: život peklenuje radostnosti a láskou. Spra-

(lliuist liílstvu nestaí. Oddluje vc ckI osoby a lovka hodnotí jen dle

kónu. kdežto láska, ovšem láska tvíirí, spojuje vc a duši v piisobení

umné a velikost odkrývá i v malém.

/. podstaty kesanství prvotního, jak ji na zaátku knihy struné

linii, pevn trvá Eucken na kesanství jako náboženství duševním,

]cli() tendenci, o])ravili daný svt pevahou ducha a o.sobností. Xení

M) kesanství v rozporu s touhou po život lei>ším. .Stejn trvá i na zá-

iilním smru morálky kesanské, na jeho jádru etickém. Jde v nm
|troblém dobra a zla, nikoli o protivu klamavého zdáni smyslového

livtí pravého. Z pojmu vykoupená ponechává jádro, pesvdení totiž,

život duševní není dílem lovkovým. V^rací se k prvotnímu kesanství
iililašuje kesanství za smr, nikoli systém, a to smr samostatný od

il> V osob. Nutná je Euckenovi i církev se samostatným svtem my-
niikovýni. Ale musí zastujwvati pravdu všeobsáhlou, lovku bezpod-

mínen nutnou. Ovšem : stará základní pravda kesanská se pežila

nová není ješt vyhranna. Ale jsme na cest k ní. V^dom Eucken
"uiští od prvokesanského a stedovkého suverénního ovládání všeho

i.i iiálwženstvíni, in je duší životní, nikoli vládkyní, i od staré

irniy myšlenky o kesanství jako náboženství spásy. Oba tyto rysy vtiskl

ffesanství zanikající, mdlý, passivní vk starý. Opouští i starý píkrý
|')jein vykoupení a stžejní dogma dosavadního kesanství o vtlení
i»ím v Ježíši i dogmata s ním souvisící.

Tohoto kesanství, jež oproti novodobé náboženskosti volné, na-

Ij^osto subjektivní a mnlivé, je urité a vyhranné, nelze slouiti se žádnou
rkvi. Naprosto ne s katolictvím, které docela vnjškov staví celý život

mI poruníkování náboženství a život duševní smyslov ztlesnilo v církev

^svatosti. Ale ani s protestantismem, jehož ást konservativní vyniká nad
jJtolicismus jen hlavn životem eticky osobním, ást liberální pak. s kon-

jjTvativní naprosto nesluitelná, nevybuduje náboženství ua pouhé histo-

^cké osobnosti Ježíšov. Jako celek prodlává protestantismus nad to

jžkou krisi pomru státu k církvi (pípad Jathv!).

Je zejmo. v em Eucken povoluje vývoji. Oproti církvi osamostatnil

stát, jednotlivec právem své individuality, i sám život duševní a ná-

'/onský, omitaje prostedníka mezi sebou a Bohem. V tom smru je

i reformace poátkem, nikoli koncem. Dol)a nová neodmítá bytí okol-

iho. jak to inilo kesanství. Pírody podceovati nelze, ano život du-
viii musí s ní býti ve stálém styku. Nové umní skvle demonstruje

rdnotu ducha a pírody. Zmnil se pomr lovka k svtu. lovk a jeho
lyšlení stal se východiskem hlavního pohybu životního, do nekonena
oupá dvra v lidskou sílu. Z poznání a pesvdení, že okolní daný stav
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vcí lze zmniti, vyrstá nutný požadavek aktivnjší morálky a tím i ak

njšího náboženství.

Prese všechny tyto vnitní zmny, jež jsou nutným následkem

voje, nežádá dle Euckena odstranní náboženství píkaz pravdy. Nt

útoky na n samy vzbuzují adu pochybností. Už snížení nábožen

na pouhou složku kulturní vedle jiných nií význam jeho vbec,

saniství není v rozporu s novodobou touhou po život lepším, i d

nová (Spinoza) pokládá svt za projev boží, jako kesanství. lo
se ochuzuje, zbavuje- li se pomru k Bohu a omezuje -li se výhradn

sebe sama jako jediný cíl. Ale hlavn a pedevším: útoky na kesan
nií duševní život vbec. Doba nová, iníc duši závislou na píri

snižuje morálku í život duševní a znemožuje náboženství vbec. Pi

sama poklesla zatlaivši duši. Má-li duše všechen svj obsah od sv

je-H jen nádobou a mkkým voskem pro obsah a formování svtem, jwul

produktem okolí, pak mizí význam osobnosti a karakteru, mizí po

celku duševního k celku svtovému i napti mezi nimi, jež je zdro

vší tvrí práce lidské. Snižuje se síla životní, dvuje se zaíze

vnjším, není hloubky a rozmachu innosti opravné na žádném
i

Zniil by se život, kdyby zmizela samostatnost života duševního.

stala by i ada nerozešitelných záhad: jak lovk mní to, co pi

z venku, a pro jeví zájem o celek, pro cítí zodpovdnost a povini

pekonávati zlo? Ani djiny nemohou pinésti povznesení, nedje-li

v nich vnitn víc. než co pipouští názor o odvislosti duše od ol

Tímto názorem naše doba trpí. Veškera kultura je malicherná pi vii

velikosti, cítí se pKíteba soustední i obor innosti duševní a nutn

výše zakotviti kulturu, i sociální. Je cítiti silnji a silnji, že slab

a rozpory naší doby nepocházejí z venku, nýbrž že zídlo jejich je v <1

ním život samém.

Už fakt, že pociujeme nedostatky doby. že se problém tchto i

peme, že toužíme nad roztíštnost, je dkazem, že život je povznesen!

nedostatky daného stavu. Je už tu mnoho styných bod mezi dobou '

a kesanstvím: propukající touha [X) život lepším, snaha povznést

nad svt, by tu i doba nová zdrazovala sílu vlastní a kesan
milost boží. a hlavn stále mocnji pociovaná poteba morální ene
osamostatnní práce duševní, zvnitnní práce povznesením jí nad pc

zetele prospchové (povinnost!), touha po nezávislosti morálky i

likýcli, ucelených osobnostech. Je stále zejmjší, že bez povzneseni

nad okamžitý stav není vnitní velikosti, že život možno povznésti jeJj

neodvislostí od urité doby. A to nepijde z venku, nýbrž jediné Ij

stedním života do nitra. Zkušenost sama dá odpov na otázku, je-Il

možno. Ta ukazuje, že život prýštící z osamostatnné vniternosti uje^!

cuje, sousteuje, povznáší nad as i prostor, nad rozdíl subjektu i objtí

nad innost pouze vnjškovou, že lidi spojuje, plodí osobnosti a c|

aktéry, trvající ve svém významu a psobení bez ohledu na as, ž:

dokonáním a vyvrcholením života. lovk spojuje v sob svt i život

ševní a je vcí jeho rozhodnutí, jeho vle, v em život svj zakotví. '

ševnost jeví se jádrem skutenosti a, teba ne j
pozdjší, je ním no'

(myšlenka vývojová je i myšlenkou vzestupu!), není závrem, n

'
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iikcin. Ale- osaniostutncncho živíHa duševního nelze vysvtliti jinak než

, psobeni celku vesmírného života duševního na lovka. Není vý-

uiii lovkovým, nýhri hnutím celku absolutního života duševního.

rcsvdciiíni, /.v dušovnosl není výsledkem rozvoje lidského prfi-

II, nýbrž jeho perušením a kontrastem, že v élovéku, tef)a spoutáno,

,00 vyššího, ocitáme se na pud náboženské. Vw jsme již v oblasti ná-

iiství. jež nad svt povznáší, ale se svtem udržuje v .stálém itaptí,

ncí-uje do dálky, nýbrž do hloubky, jež je vcí svolwdy a osobního roz-

níti a spoleóno všem lidem.

Nikdy není je<lno výš a drivhé niže, jedno pravé a druhé nepravé,

^oin význanui a moci nabývá náboženství, jehož váha tkví v oceování

iM-.'konávání pekážek a cxlporfi, ve zdrazfiování nekonenosti proti

iin omezování, jediné ve ztlesnní djinném. Stýká se takto nejhlub.ší

11(1 dobový s nálx)žcnstvím, jež rovnž vyvrá z problému duševního

luzachování. Pímo ze života vzrstá tedy nábožen^itví »universální«,

je zove Eucken. jež uznává v lovku nco vyššího. Xad nálwženství

rrsálni. stále jím však mlíržujíc styk se životem, vyvíjí se nábožen.stvi

isarakteristioké«. jež vstupuje v pímý vztah k tomuto vyššímu v lo-

!>ku, v osobní pomr k božstvu. 'J'ím vzniká nco nového, pímým osob-

ni stykem s celkem života duševního nachází lidský život duševní

(;(nii)ku a sílu. aby všemu odolal, dostupuje vrcholu vniternosti. initelem

íMežitýni je tu touha po pekonání utrpení a viny, nejdžitjším však

>i\(ku vrozený pud nietafysický, touha po bezpodmínené, neomezené

Hlnot toho, co lovk prožívá.

fuicken odmítá dosavadní metafysickou ást kesanství, vtlení boží

'r/.íši. neodmítá v.šak metafysiky vbec. Naopak. Sám náboženství za-

nje nietafysický. ve vyšším, absolutním, vesmírném život duševním,

tlohírá se však jwjniu tohoto života spekulativn, nýbrž v život samém

'idá a nalézá projevy, z nichž usuzuje na duševní íši nadsvtnou. Dílo

>inné neobrací své pozornosti k tomuto bodu zvlášt, pedpokládá ve-

1 práci Euckenovu uloženou v dílech jiných. Náboženství vyrstající

ivot a jeho jevech a vrcholkem svým dosahující v bytí nadsvtné
1 se opt životem oviti. Nelze náboženství, ani kesanství proká-

a oviti spekulativn. Jediné to, co vykonalo v život samém, je

ho mením. Eucken neopouští pdy kesanství; dokazuje, že pod-

ala jeho. jak on ji pojímá, patí v jeho oblast. Trvá na kesanství pro

iyné body jeho s nejlepšími a nejhlubšími snahami dobovými. A nelze

||cuznati velikosti této usilovné práce, nelze necítiti mohutné síly nábo-

nství, jež na život založeno v život se vrací, stavíc zárove lovka
vlnobití životni, dobové i místní. Není možno už náboženství jiné,

,cz to. které lovka souasn s životem spíná a jej vysoko nad život

lOvznáší. /. Z.
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PO ŽIVOT NÁBOŽENSKÉM A CÍRKEVNÍP
Náboženství a program i praxe politické strany.

Na sjezdu eské strany pokrokové v lednu 191 2 byly pijaty hlav

principy o tom. jaké stanovisko zaujímá strana v otázce náboženské

církevni. Mluví se o nich všeobecn hned v úvodních »Vdích zásadé

pokrokové politiky* strun, obšírnji pak ovšem v odstavci »Progr:

kulturní a školský*.

Celkové stanovisko strany v této otázce, nebo lépe v tomto komple

otázek jest dáno základním nazíráním na život spolenosti a národa,
j

opodstatnno sociologicky nebo filosoficky, a ovšem též openo historici

V celkovém nazírání jest asi také dosti znaný, ne-li úplný souh

u všech vdích len strany. Aspoií theoreticky. Máme v programu v(

» Hnutí ]>okrokové smuje proti náboženskému indifferentismu. který

pod historickým názvem liberalismu zahošuje a jenž do veliké míry
,

vítaným spojencem a pomahaem klerikalismu. Proti tomuto indifferí

tisnm — také mravn nebezpenému — žádáme si opravdovost a odva

pesvdení ve vcech náboženských a mravních, vdecky, kriticky ze

vodnného. Stojíme nejen proti klerikalismu jakožto politickému zneu.

vání církevního náboženství, nýbrž pejeme si také positivní vývoj a ji

krok náboženský.* . . . »Ceskou reformací národ náš zahájil novo<lobý vý\

ve smru a smyslu iX)kroku, — smrem tím chceme pokraovati ; lové

opravdu pokrokovému jména Hus-Chelický-Komenský-Žižka jsou ncj^

drahá, jsou mu živým programem náboženským a mravním.* 1

Takový je realistický program a pokroková t h e o r i e. Tyto pí

gramové body byly na sjezdu pijaty nejen bez odporu, ale i bez dcba

Odpovídá tomuto prograjint skutená praxe? ,

Rozumí se, že strana nedovede svým programem uriti vnitní žij

každého jednotlivého stoupence, nedovede probuditi náboženský žiii

u všech pívrženc. O to ostatn ani nejde. Strana má na zeteli poiii

k náboženství a k církvím jakožto .sociologickým faktorm a prakticko

složkám veejného života. »Živý program náboženský a mravní*. »po

tivní vývoj a pokrok náboženský* — to jsou desideria, jež strana stane

pro sebe a pro celek jako program, jejichž uskutenní však jest m

kromou vcí každého stranníka. O tuto soukromou praxi tedy nejde.

jde o praxi ve stran a o praxi strany na venek.

Na sjezdu strany nebylo námitek, ani debaty pi onch všeobecný

vdích zásadách, které jsme ocitovali na zaátku. Ale v rozhovoru o v

voji a vyhlídkách strany jeden eník se zabýval programoví

stanoviskem strany v otázce náboženské, kriticky, ano ve vci pí|

odmítav. .'

Xámt jeho nevzbudil obšírnjší debaty. Ale já nepochybuji, že

rozboru zasluhoval a vyžadoval. Také nepochybuji, že k dalšímu vyjasni

dojíti musí a snad i brzy dojde.
f

Byl rozhovor o vyhlídkách a možném budoucím rozvoji strany. Ní;

poprvé, že v tchto úvahách se vyskytne bod : stanovisko strany v otái
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, ;i»()/inství a církví, a U> jako punctum salicns. z ústrecíních. rozhodujících

l.ddfl jeden.

Iftcník
dovozoval, že strana musí uvažovati o podmínkách svého

vzrstu, svélio íschiého rozšíení. Strana vzrostla a roste. Ale ne tak

rychle a ne tak široce, jak bychom si páli a jak by mohla rst. Clice-li .se

více rozrst, musí .se zbavit nkteré pítže, která ji zdržuje

v rozmachu, ponvadž ji iní nepopulární. Jedbím z takových zá-

važí jest stanovisko strany v o t á z c e n á b o ž e n s k é. fte-

Mik si bez výhrady váží veškeré positivm i kritické, podntné práce, kterou

lomto smru vykonal p r o f . M a s a r y k. ale v celku a v jKxl.staté vzato

,>! to v.šecko jen kus ideologie nepraktické; .strana, která chce rst a

vli nabýti rozhodujícího vlivu na širší kruhy, musí být praktická
iiMisí setásti ideologii, která ji iní n e p o p u 1 á r n í.

.\';i sjezdu samém nebyl projeven ani souhlas ani nesouhlas s prone-

ným názorem. Ale není sporu o tom, že nejeden len strany má m í-

11 ni podobné nebo pímo totožné. Zvlášt mezi prakti-
. k ý m i politik y strany, kteí by rádi vidli, aby strana se uplato-

il;i co nejvíc ve veejném politickém život, dobývala posic, získávala

. ndáty, organisovala massy, leckdo smýšlí .stejn: theoreticky cení vý-

;ini prof. Masaryka pro pokrok v myšlení o náboženství, ale prakticky

liová pání, kdyby radji prof. Masaryk tyto své názory nechal privátné

iii() sebe a nevpravoval jich do strany; nelx) kdyby aspo strana je ne-

lila nkde v principielních podkladech, v neviditelných základech, ale

r.proklaiuovala jich v programu.

X;i druhé stran zase je nesponio. že jest silné jádro stranník. kteí

podnty prof. Masaryka v tomto smru nejen theoreticky uznávají, nýbrž

i prav pro n a pro jejich otevené hlásání stranu cení a strany se drží.

\ t(i nejsou jen samí theoretiti ideologové, nýbrž lidé. kteí nezavírají

i ped faktem, že otázka církevní a náboženská náleží mezi životní složky

rod.i. ;i zvlášt eského národa, a kteí hledají nových drah a výraz,

nových formací a výslednic mezi dosavadními nesporn chybnými zpsoby
išeni. z nichž hlavní jsou církevnictví a klerikalism, liberalism a in-

liifferentnost.

S hlediska praktické, eknu — bez píhany — mandátové politiky a

•nularity mají arci pravdu ti. kteí ix>kusy o ešení otázky nábožen.ské

dí do neplodné ideologie a na n svádjí ást píin neúspchu, nezdaru.

no. jakási náboženskost prof. Masaryka a strany pokro-
1 v é jest spolu píinou ni e p o p u 1 á r n o s t i obou. Strana

m trpí za jednostrannost, zvláštnost svého zakladatele a vdce.

Do nedávná jen klerikálové potírali prof. Masaryka a stranu

' pokrokovou pomluvami, že hýbe otázkou náboženskou proti proudu, proti

církvi a — v tendenním, upímném i neupímném stotožování — proti

náboženství. Pravím: jen klerikálové. ale netajím si. že pi jejich orga-

nisaci. rozšíenosti tisku a rozloženém vlivu již toto nepátelství staí ui-
niti osobu a stranu nepopulární, ano nenávidnou. Zvlášt když jest znám
pekvapující a pec skutený a ostatn u nás vysvtlitelný fakt, že vliv

klerikálních názor prosakuje d!o vrstev neklerikálnich, všude.
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V nejnovjši dob se pidružily ke klerikálm v této výprav též,

strany jiné, jmenovit svobodomyslná, svou theorii akle-

r i k a 1 i s m u, která se tak úžasn ujala v jistých kruzích, zvlášt libe-

rálních a radikálních. Ve veejné a zvlášt tajné agitaci pedvolební mezi

nejpednjšími a nejpádnjšími agitacemi proti stran pokrokové vždycky

byl dležitou zbraní argument, že strana jest píliš radikáln protikleri-

kální, ili protináboženská, a touto zbraní mávali svorn lidé klerikální

a liberální jako na dikaz, že pravdu má náš program, když roz]>oznává

a netají, že liberalism byl a jest do veliké míry vítaným spojencem a po-,

mahaem klerikalismu.
\

Nepopirám a uepopírá snad nikdo, že by jiné stanovisko k nábožeiistvíj

a církvi ulomilo leckterý hrot proti stran. Snad by pibyl njaký hlas pij

volbách, snad by i pirostl hkterý stranník v organisacích.
j

Ale toho by si neml nikdo z nás tajit, že vzrst v obou smrech by

nebyl ani rapidní, ani valný. Nepopirám, že »náboženskosl<<: strany jest,

jednou z píin nepopulárnosti, ale práv jen jednou z píin. Stejn
nepopulární jsou a stranu nepopulární iní jiné pro-|

gramové a taktické body. Jmenuji: program jazykový. i)oinr|

k Rakousku, pomr k Nmcm i Slovanm (zvlášt k oficielnimu ;i ne-i

officielnímu Rusku), pomr k dlnictvu, jmenovit k sociální demokracii,'

stanovisko strany v otázce ženské, návrhy na ešení otázky školské — kolik

zbývá programových bod, které nejsou otUišné a proto nepopulární?

Chtla-li by se strana pokroková rozšíit a uplatnit v praktické poli-

tice a ve veejném život tak, jak by zasluhovala pracovitostí a intelli-i

gencí svého lenstva, musila by hodn slevit se své programové urovnej

a sestoupit o hodn níž a pizpsobit se nálad doby, nejen v ulázcej

náboženské, nýbrž v celém programu.
j

Uiní to strana? Mže to uinit? eská strana pokroková byla vžcV

zásadová — a to jest její nejen chlouba, ale zásluha — . Byla v/a.

proti k o r o u h v i k o v é m u o p p o r t u n i s m u. Kdyby si na tftiii

vdom nezakládala a na tom netrvala, mohla být dnes stranou ne sice!

populární, ale stranou, která se víc uplatnila v mandátové politice, v Xa

rwhií Rad, v jiných dležitých všenárodních institucích.

Vpluje nátlakem praktických politik strana dnes anebo v budou

nosti do pohodlných vod opportuniismu ? Nevím ! Znamenalo l)y to, žt

strana sama popírá své raison tre. Zane aspo v otázce náboženské

a povolí? NemysHm ! Jest pirozeno, že v náboženství stojí stranníci nn'

nejrznjších stanoviskách osobn, ale v celku nebude asi mnoho rozdílti

v názorech o tom, jak dležitým initelem jest náboženství v našem ná-i

rodním život a jak potebno jest všímati si této složky. I ten. kdo sátvi

pro sebe nálx>ženiství nemá, cítí, že náboženství mimo nj jest, a ví. žt

bude, a jest pesvden, že ešení otázky náboženské se nedá vylouí

z komplexu všech otázek národních, které nejsou a nebudou jenom otá

kami politickými, hospodáskými, jazykovými, nejenom otázkami moi

nýbrž zabírají též otázky kulturní a mravní, otázky idejí a — ideologie

Naše strana právem protestovala proti tak eené »positivní«, ve sku

tenosti neplodné politice, jakmile vyhlásila politiku moci prot
politice idejí. Vdcové strany chápou, že národ práv tak jak'
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Inotlivcc jest tím zdatnjší též po .stránce niatriclui, schopnéjší k ži-

u, (iím vice staví do popedí ideální zájmy a statky, že se ochuzuje

Iteritíln též, chndne-li duševni. Starý biblický výrok >nc samým chle-

1 živ bude lovk* plati též o národccb. a snad dokonce víc o národech,

lévadž národy mají delší a složitjší život. V historii óeské se tato

vda osvdila positivn i ne^ativn. V dobách husitských národ za-

niiél na hmotný prospch, na politickou moudrost a chytrost, ivedbal na

lodnon konstellaci a situaci, postavil se ve službu idee pravdy 1k)ŽÍ,

body. rovnosti, bratrství, ve službu idejí docela nepraktických, nevý-

nýdi. obtoval se pro ideolojjické zásady, a pi tom sebeobtování si

tobjl svolKxiy, vážnosti, nabyl vnitní sily, zi.skal schopnost ku praikti-

mu životu též — toto mu bylo pidáno. To je diikaz positivní z historie,

legativní : kolem bitvy blohorské a po ní pedevším šlechta a s ní z ásti

mšanstvo výlun peovaly o blahobyt, o mf)C stavovskou, o výsady

otné a rechií statky, konkrétn a prakticky. Tchto výhod neuhájili a

tom ztratili svobodu, prohráli právo na vlastní pesvdení v nejvniter-

šich vcech, právo na všecko, co iní život jednotlivec i národa cenným,

itatým, právo i na ty chránné a do iK)pedí stavné hmotné výhody,

nfiskace majetku byly dsledkem zrady na pravd a pesvdení.

eská strana pokroková ví, že pokrok národa k m o c i není
' S 1 i t e 1 n ý a není možný bez pokroku mravního a n á-

ženského. To ji hlavn odlišuje od stran ostatních, víc než od-

/Ik) v programu jazykovém a vlastní stanovisko ke státnímu právu, to

kxilišuje od historického materialismu sociální d^emokracie, od státo-

vniho utopismu. od mlkého liberalismu.

Své stanovisko v otázce církevní a náboženské, ale hlavn církevní.

1
pracovala strana podrobn dosud jen v programu školském. V tom je

4] rno, co chce, kam smruje a jakými cestami se k tomu chce brát. Ne-

Jt<líni. že v tomto smru jest eeno již všecko, ale jest ureno mnoho.

!
;
Jedno ješt zbývá: strana dospje k tomu, že si ujasní, co

i ní »p o s i t i v n í m vývojem a pokrokem náboženský m*,

ijž nejen uznává, ale jehož si pímo »p e j e« podle »vdích zásad [X)-

) l»kové politiky*. Zatím k tomu iní strana nenápadné vnitní p í-

; I a v y. Mezi takové pípravy poítám rozklad Dra Herbena
I (škole Masarykov a škole Gollov, vyvolaný prof. Pe-

Irm polemikou proti prof. Vanurovi pro jeho cenní Masarykova
!,yslu eských djin. Snad tam Dr. Herben nemluví vbec anebo mluví

;,: velmi málo o náboženství, ale již to, jak za souhlasu tch, kdo srdcem

iozimiem chá])ou eskou historii, pibil Pekav posmšek »eského
i jatra«, jak vyzdvihl vdí myšlenku Masarykovu o navázání na eskou

f
formaci v dobách národního obrození, již to jsou stavební kameny, ze

1 rých se buduje most k žádoucímu vývoji a pokroku náboženskému. Ta-
kých stavebních kamen bude víc; prozatím na most a do základ.
Herbenovi pibudou jiní stavitelé. Kdy bude hotova budova celá? Ne-
II, ale tuším, vím. že bude.

/. bezna 1912. -j-
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ŽENSKÉ HNUTÍ.
Píspvek k názorm na prostituci. — Výstava a kongres žen v Berlíní

Voliky v Kalifornii.

V poslední dob vyskytují se v ohledu sexuálním názory, které

rážejí svou jednostranností. Je poteba názory tyto registrovat a zaujn

k nim jasné a všestranné stanovisko. Nepovšimnuty mohou zvi

v mladé generaci zpsobit spíše zmatek nežli spráyný názor ve vci

choulostivé a závažné.

Prostituce byla dosud uznávána za nutnou a byla trpna aneb nel

uznávána a byla potírána. Nový proud snaží se o to pi-etvoiti ju J]
sejmouti s ní pojem nemravnosti, všeho ponižujícího a chce ji povznf

Vychází z následujicích úvah: Úkol manželky ukládá žen, aby byla

spodyni a milenkou nuiže, to jest. povinnosti manželky a matky, p^

nostky domácího hospodái-ství nesmjí jí ubírati schopnost a vli. býti ii,

žádoucím pedmtem jeho pudu. Tento požadavek zrodil se z niom,

mického základu kesanského ádu. S tímto požadavkem století lrvaji|

je ve stálém sporu polygamický pud muže, který proto pece se
[

zmenšil. To je dkazem, že je pirozeným a mocným initelem. Má-li ri

úprava .sexuálních pomru býti uspokojivá a vyvarovat se všech
\

pór, kterými dnešek trpí, musí vyhovt pirozeným potebám muž^j

form spoleností uznané. Pi tom je nespravedlivý ]iožadavek vi ii

aby byla souasn manželkou a milenkou, aby dostála dvma odporují^

úkolm. Tomuto požadavku dkujeme za to, že není dnes znatelná li

nice mezi ženou poestnou a polosvtem. Matka-vychovatelka a kni

okamžikového požitku jsou psychologicky nepeklenutclné. Každá sn,

o spojení je kompromis. Rozluštní rozporu nestane se snížením úrqj

manželské, ale zvednutím hctérismu z bláta dnešního k výši antické. Mi

želství nech zstane netknuto. Nech nejlepší ženy naleznou v niate^

úkol svj životní. Nech jsou vysoce ctny. Ale ty, kterým není dopj

nejvyššího úkolu, a které vnují svj život, aby život muž zkrášj

a obohatily, nech nejsou sociáln vyvrženy. Naume se zase stýkat'-

s nimi oteven a pátelsky. Morální je, kdo základním požadavkm
bytosti dostojí v rámci spoleenského poádku. Tedy dejme obma, nij

želce a hetée, možnost, aby se vyžily zpsobem lovka dstojným. %

obou mže býti cenným. Nebudou konkurrentky, ale vládkyn na 0C|)

lenem p.sobišti. K matce svých dtí vrátí se muž vždy rád a krá
dol>é zážitky sexuální nemohou zmnit jeho city trvalé.

Takto uvažuje G. Weiss v asopise »Sexualprobleme«. Dr. H. IV

hoff v tomže list praví zase toto ze stanoviska národohospodáské'

Prostitutky nejsou, jak je obvykle mínno, píživníci v národním lio^

dáství — ony pracují. Jejich innost je výdlená, je zdanna a poi

toho odpovídá vdecké definici práce. Jejich práce je produktivní jt

každá jiná innost, která tvoí kulturní hodnotu. Námitka, že je ni
nemravným, nemá s pojmem národohospodáským nic spoleného. Ostaii

hnuis mužského pohlaví, pokud není lží, je opovržení, jaké chová
|

každou sociáln nižší práci, bez níž však nelze býti. Ženy zase mly!
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cizali samy sebe. /.da se- stanoviska vys()k kiillury je vydání téla

K horší než vydání duše, jak iní umlci ve svých dílech, kterému

lim- z\\ kulturní a umclcrké |)ožitky. Se stanoviska i>ouze hoH|)o-

kho nelze dokázat bczifunost iímosti prostituce. nelM) kdyby muži

!ivé doznali, jaké pí-i-ilitxbié i trvalé hodnoty vyvolaly u nich prosti-

í.\. poznali bychom, za jim dkujeme v umtMií a kultue. Je-li prosti-

skuten rozkladná, pak je vina toho v nesprávném a pokryteckém

III cenni. Naši pedkové doznali si svfij stav a uznali prostituci za

uslo. které mlo svá práva a povinnosti. My neznámí- ani ixivolání,

IP iomesk), ale vzíme tak v nesprávném chápání. 7x na p. neznáme

in práci hospodyiuskou. která není cenna ani u berních iad. Základem

hospiKláskému. právnínui a mravninui pokroku má být pravé poznání

(iiéni skutenosti a v tomto pípad záchrana cti prostitutky itíéla by

iiam pro iM)Stavení ženy a pro mravnost mezi |)ohlavimi.

Tedy opt snaha pemnit prostitutky na hetéry. Soudím, že prosti-

kv v pravém smyslu slova — ne jak je zákon vyznauje, ale povaha

cli jednání, totiž pírodou k prostituci sklonné ženy — hetéry ne-

inzí a nikdy nevymizely. Skrývaly se pod rznými názvy a formacemi.

10 však otázka jiná. o které bylo by lze jednati. Ale to není. co dnes

nazývá prostitucí — emeslný, strojní výkon a svádní za (xlmivu.

)iKŠni i)roslitultka pouliní, kteráž z nouze, k vli výdlku, íhá na

odiiapilého nuiže, aby ho zlákala, aneb dívka zavená v nevstinci, to

i lictéra. ani jí nebude, od té neodnáší si muž ani povzbuzení, ani

1 Iku myšlenky. .\ když pro tuto instituci vystupují muži tak vele

r.li by její povzneseni proto prý. aby vbec i tato ást žen došla oce-

nil, dovolávajíce se toho. že ani ženina práce domácí není dosud cenna,

111 zdanna jako práce prostitutky, tu nelze uvádt mravní zásady, po-

ky a i<leály žen. ale odpovídat prostým argumentem, který je také stá-

íjicíni faktem a nil by býti poznán, vzat v iivahu a ocenn : Je ten muž,

terý tží z práce dnešní prostitutky, šasten, odchází uspokojen, po-

'nzen? .\ cítí se ta prostitutka. není-H omámena alkoholem, svou in-

i! šastna, duševn povzbuzena, povznesena? V tom. aby to bylo. jsou

uce hlavní kulturní hodnoty dneška. Na kulturní hodnoty odvolávají se

i-;itelé. \'a to vše nelze odpovdt kladn a tím je vyen ortel nad pro-

iiiiici, která musí vvmizet a vymizí, bude-li povznesena žena i muž. ne

'stituce. Prostitutka nesnižuje muže, snižuje ho jeho prostituce. Pohlavní

lul ztrhuje ho z každé duševní výše, pakli nedovede ho ovládat a ne-

^á(!á-li ve svém pomru k zené více než tla, nežádá-li citu a duše. A to

hiijí mže nui poskytnouti jen bytost duševn i citov s ním spiatá. jemu
umjící.

\" obou uvedených snahách i v jejich ešení vidím snahu po povzne-

ni sexuálních vztah muž k ženám, ale není tu dosud uvdomní si

•)ho. eho je k ujasnní a ozdravní pomru mezi mužem a ženou teba.

o to poznávání psychologie sexuality obou. Tomu nedovoloval

r na nutnost prostituce pro muže a v jakékoli ixxlob. Proto dosud

tvána byla pée jen tlesné .stránce pohlavnosti a nebylo dbáno o její

hy duševní.
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V Berlín otevena byla 24. února výstava »Ž e n a v domácnost
a v p o v o 1 á n í«. Je to souhrn ženské práce, ženské výkonnosti a organi

saních schopností, nelx) výstava uspoádána a vedena je výhradn že

nsmi. Orchestry, skládající se z žen a ízené žeaiami, hraji skladby žen, re

citují se a hrají práce žen, prodávají se asopisy ženské. Vše pedstavuj'

práci a život žen. Výstava dlí se na tyi hlavní skupiny : žena v doniác

nosti, v povolání, ve spolcích a osobná i veejné její zájmy, a na 32 oddíl

Žena v prmyslu, v obchod, v úad, umní, hudb, literatue, v sociáln

péi. v tisku, ošetovatelky nemocných, zahradnictví, zemdlství, sport

žena nmecká za hranicemi a cizinka v Nmecku. Jsou tu vzorné útulky

školní i domácí kuchyn, obydlí a j. Organisacc bibliotekáek, obchodníci

pomocnic, emeslnic, telefonistek. a jiných stav, velké firmy odvnické

tkalcovské se svými stroji a dílnami atd. Vše to zastoupeno je statistikou

názorn a v kinematografech. » Výstava slouží nmcckénni hnutí ke cti,.

píše o tom pvodní zpráva »Práva ženy«. »(."ísa Vilém II. promluvi

v Královci 25. srpna 1910 následovn: ^Hlavní úkol nmeckých žen nen,

na poli shromažovacího a spolkového života, ne v dosahování donuilýcl,

práv. v nichž se nemže vyrovnati muži, nýbrž v tiché práci v dom a v rO|

din.« 23. února 1912 dává uvdomlá nmecká žena svému císai odpovc

výstavou své práce v dom. v rodin, ale také v povoláni soukromém i V'

veejném život pod protektorátem — císaovny. « eho nmecké ženy doi

síci chtly, projádila nejlépe pi zahájení pedsedkyn »Svazu nmeckýcli

ženských spolk* Dr. Gertruda Báumerová : »Ve vítzném množství
^

mnohostrannosti obklopují nás doklady ])ráce nmeckých žen v domác

no.sti a v povoláni. A nálada této chvíle nechává nás pociovati tcnti

pestrý svt tisíc a tisíc vcí jako jedinou mohutnou symfonii síly a ra

dostného snažení, jako mohutnou a hrdou pí.se života ženy. Ale nárn

které jako uvdomlé ženy procházíme tmito místnostmi, nám vypravuj!

více. než jejich veselý a slavnostní projev pouhému návštvníku prozra

zuje. .Slova »domácnost a povolání« ve svém spojení hlásají, že velké ád;

žen hledají nové životní formy, ježto jim vnjší hospodáské nvocnns

staré zavírají. Ony vypravují o zmnách ženina osudu, v nejširšící

vrstvách, v kterýchžto zmnách není vždy žena- vítzem. nýl)rž asto obtí

vypravuji o nmoha nerozešcných otázkách, o mnoha nejistých cílech. Ab-I

se tyto otázky prf)myslily, cíle spolené práce vyjasnily, svolal .Svaz n
meckých spolk ženských všechna velká sdružení žen k velikému kon

gresu. Spolen jednou chceme se podívati do oí onm otázkám, jež nán

pináší nová dtoba se zmnnými podmínkami životními.

«

Není pochyby, mohou-li nmecké ženy vytvoit výstavu, která docháj!

uznání, že ženy eské uinily by velký krok ku pedu na dráze k uznán:

ženy, kdyby se odhodlaly konen k provedení toho, co jíž po více rok

obasn bývá opakováno. Výstava eské ženy, retrospektivní i modern

aby znázornno bylo. ím žena eská v život národním a kulturním bylíi

jak pokroila a jakou je dnes. kdy otevírá se jí stále více možnost pispii

váti k životu národnínni a kulturnímu, vdom a aktivn, osobn, píni'

ne pro-stednictvím muž a syn. Bylo by to krá.sným úkolem »Svazu žci

ských spolk eských«. aby takový kulturní podnik eských žen pipral

voval sbíráním materiálu a zjišováním všeho, co by k úplnému znázoi
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mu /ivni.i eské ženy pisplo. ;i jMipojil takto orjíanirky ženu k pro-

1 klované výstav všcslovanské.

I. (.'(."• nemla hy výstava laková býl jen >.syinfonií síly a radostného

/cni«. K tomu muselo by se družit prohloubení a rozšíení. Musela hy

lávat nejen to krásné, ideáhii, ale i pedvésti všechnu tíží a starosti,

i a nedostatky ženy. kterým je vyd/ma, aby uhájila existenci. Správné

<. sv známá pracovtiice, jMinna Caui-rová. zda je život ženy opravdu

krásnýin. jak ua výstav se jeví, poskytuji*-li tolik krásy a rjulosti,

kv a dobré mysli? Pro byl by ten boj, zápasy a náky, k emu ješt

ského hnutí? Se znalostí všeho zápasu ženina nelze prý jíti výstavou

iplnon spokojenosti :i bezstarostností. Toho musely bychom se u nás

arov.it. Ncjtn iícdvádt u strojii tkáích vyšoené. j)ívtivé dívky,

li ženy ustarané a prací sedené, thotné, které u nich ve skutenosti

.lávají, ne ideální dílny, ale ony dusné, tennié místnosti pracovní, jaké

skutenosti jsou. ne jen parádní pedstavitelky domáckého prmyslu,
1. celé to prostedí, pomry a mzdy domáckých dlnic, zkrátka, vedle

lio, co má být. to, co je. Práce ženy je velká a utrpení její ješt vt.ší.

)1k)Jí by muselo být patrno. Jen tehdy dosáhla by výstava svj úel: úctu

<wi\ snažením žen, jiné myšlení a cítní oproti postavení ženy v domác-

losti, v povolání a ve veejném život, pochopení u žen pro práci tch,

;teré o to vše usilují. Pak teprve by snad vláda i zástupci lidu pi.stoupili

opravdovému zákonodárnému ešení požadavkíi žen, které smují k je-

linétnu : pinésti zápasící žen z lidu pispní.

P'\

.

[
Jedním z prvních in žen v Los Angelos v Kalifornii, které nedávno

bdržely volební právo, bylo, že povolily prostedky ku zízení etných
iTjných lázní a prádelen. Lázn, aby sloužily zdraví obanstva, prá-

lny, které zásobeny jsou nejnovjšími pracími stroji, mohou ženy z lidu

I
-oln používati. To znaí úsporu asu, ušetení bytu a zdraví pro oby-

atele malých byt.
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Zprávy knižní a literární.
I

Der Prozess Ferrer vor der Spanischen Kaniiner. Rede di

republikán. Deputierten M. Alvarez am 29. u. 30. Márz 1911. Neuer Frankí

Verlag, 191 1. — Dr. Ant. Hobza, A u t o n o ni i e n á b o ž. svaz v m ij

derním stát. Praha 1910. — U s p o m e n c na V e 1 e i z d a j n i

.

ki proces. Napisao Kosta Dragosavac, Novi Sad 191 1. — Hus]
odkaz, List pro eské náboženské otázky, Velim, 1912. — Inž. J. Kal

voda : Záhady spiritismu vdecky osvtleny, za K V2,

zajímavé zápisky lidového spiritisty otce autorova a pokus osvtlit no\!

lidové spiritistické náboženství. — St. Klíma. eské n á b o ž e n s t \

Praha 1912, i K. — Vk Rózu m u. asopis Volné Myšlenky v Anii;

rice, New York 435 East 86, pro cizinu ron i doll. 25. — Dr. Fr. L(:

skot, O indexech zakázaných knih, Praha, 191 1, 80 h. — '

J. Pigorov, Otázkyživota, pel. V. Velt, I. za 3 K. (Nakl. dr. llajn

— B. Hartwig, Jaký jest smysl na.šeho života? Král. Viiic

hrady, nakl. »/^ivot«, za 30 h. — Lev Borský, B e d . N i e t z s c li i .
\

voj jeho filosofie (jiakl. dr. Hajn), za 4 K. — Cvod do f ilosu í

napsal Dr. J. Kratochvíl. Olomouc 1917. za 4 K : práce nepesná. ])>

vážliv povrchní s hlediska klerikálního. — Jana A m o s a K o ni (
'

ského Spisy sv. XV.. Brno 1910, za 8 K a sv. VL (2) latinský,

10 K. — K. Lambek, Soulad v Duši. Studie o pstní duševního z

vota. Pel. Inž. J. Fleischner a dr. Jar. Novák, Praha T910. — A. Hol
day with a Hegelian By Francis Sedlák, London 191 1. — Mate

z Janova Regulae Veteris et novi Testament i. Vydal \

Kybal. Svazek IIL Inšpruk, 1911. — J. Lenner, Náš systém š k o

ský. Plze 1912. — Dozent Dr. P. Rohrbach, Tm Lande J a h w
u n d J e s u, 2. vyd. 191 1. — Prof. P. Deuffen, A. Schopenhaucr
Sámtliche Werke: bude 14 svazk, vyšly svazek i. a 2. Po 6 M
— Lic. H. Jordán, Geschichte der altchristlichen Lit
r a t u r, 16 Mk., 191 1. — Logos, Internát. Zeitschrifí f. Philosophie di

Kultur. I. svazek nového asopisu za 1910— [911: asopis je výrazem tol

asového úsilí mnohých myslitel, osvobodit filosofii od vdeckého pos

tivismu a udlat z ní zase njakou metafysiku hodnot, jak H. Rickert 1

chtl. lánky jsou od: Windelbanda, Zieglera, Boutrouxa, B. Croce a j.

Borjba za Logos je titul spisu Vlád. Erna (1911) sledující pi

dobný cíl; Em je pedstavitelem téhož filosofického smru v poasné

,f. M
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I, c)(lvr;in jícího s <k! inarxisimi (inatcrialisnui) k idealibinu. Scia

I í novjších prací: S. N. Bulíjakov, Dva G r a d a, 2 8v„ N, A.

MJev. 1'ilo.sofija svobody ; jiný smr je zastoui)tn N. Losskýin V v e-

( v filosoíiju usihijíciin o synlhsi rialisnni a platonismu. —
1ofta, O I) o j i (1 11 o h o v ním a I r o j í ni li <l u V. Chciickélio

,.vá knihovna, 1911). -.1- Kants \V c r k c. I k-rausK. von \L

ur: Inuk- u svazk a 7 ÚV. — Prof. K. Richter. Kinfúhrun
( IMi i 1 o so ph i c. 2. vyd. ve sbírce »Aus Nátur und ( Jcistcswelt*

\lk. 25. — V. Tillc. R. Nmcová (vyd. Mancs, 191 1). — Prof.

inclius. K 1 c m i- n t a r g e s e t z e der b i 1 d c n d e n K u n » t,

i 191 1 . za 7 Mk. — K. Lamprecht, Deutsche Gcschichto
I

ii n g s t c n V c r g a n g c n h c i t und G c g c n w a r t, I. sv.

xl. a soc. vývoj od k-t 70—90 min. století). 8 Mk. — Jarník v

\ o d c c zátiším Polštýnským a okolím, za 2 K 50 h. — J. Peka,

li a o Kosti, kus eské historie. 11. sv. Praha 191 1. — Z e m -
n II ó v ý z k u m y Krasu moravské h o. Napsal Dr. K. Absolon.

( isk z »Cas. Turistiu). — Moravský Kras. Sestavili Dr. Absolon

^vkora ( illustr.). — Mir. Kaucký. V Horách severní .A 1 b a-

l'raha 1910. ((^tisk »Casop. Turist«.) — Jar. Celakovský, O ú a-

á v n í k a stav ze zemí eských na kodifikaci
II s k é h o práva rakouského (otisk rozprav akad.). 1912. —

; ického Korrespondence a zápisky (1816—26), upravil

i
Mováek. III. — Doz. G. Billeter, Die A n s c h a u u n g e n v o m
<n (les G r i e c h e n t u m s. T911. 12 Mk. — G. Kíinzel und M.

s, Die p o 1 i t i s c h e n Testamente der H o h e n z o 11 e r n,

nii za 1 Mk 60: dvorský ád kurfita Joachima 11. Braniborského

1542—46. polit, záv Velikého kurfita 1667 a Friedrich Wilhelm I.

- Židé na Morav. Napsal M. Schocnbaum, Olomouc 1912.

. ,. - H. Bahr. Víde, pel. O. Klein. Nakl. J. Pelcl, 1911. — P u-

h k a t i o n e n d e s d c u t s c h- echischen Komitees je název

Vvch zpráv esko-nm. komitétu, pracujícího ve Vídni za vedeni

!. Herliatscheka k dohod esko-nmecké. — Dr. H. Herbatschek,

Asdem Bildersaal eines verk a n nten Kulturvolkes,
^ • 1911: ukázky z Havlíka, Sv. echa, Palackého. Vrchlického, Ma-

. Machara, <» Brožíkovi a B. Smetanovi. — R. B. Mácha. F e u i 1-

ly a P a herky 1906—1910. Mor. Ostrava, 191 1, za 3 K. — Dr.

Stillich, Dozent, Der Liberalismus. Eine wissenschaftliche

i K sung seiner Grundsátze und seiner geschichtlichen Entwickelung,

i' — Talent. Praktickému lidoznalství vnovaný msíník. Red. N.

i apek, Brno, 4 K ron: po americkém vzoru pokus o praktickou

p:hologii (fysiognomiku hlavn). — Archiv pro bádání o ži-v a spisech J. A. Komenského. Red. Dr. J. Kvaala. Brno

Hf). Seš. I. — Zora. Glasnik srpske i hrvatske nacionalno-radikalne

ondine. Msíník, 8 K ron. Král. Vinohrady, Na Kozace 7. —
P.'gled, asopis za nauku i sociální život, Sarajevo. III. roník: ron
KfC. — Bohéma Esperantisto, eský Esperantista.
R ue pro šíení Esperanta mezi echy. Orgán »Svazu eských Esperan-
ti K< v Rakousku. Red. H. K. Bouška. Roník VI., i. seš., 4 K (pro
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leny sdružených spolk 3 K). — Úední Vstník o kes n

výboru v Ústí n. Orlicí, desetkrát do roka, za i K. — Z n a 1

Mseno pedagogiesko spisanie. Red. D. Nasev, v Odrin (Bulh.), r

7 frank. — Rodina. Msíník vnovaný otázkám rozhraní mezi dr

a píští generací. Praha-Smíchov, ron 3 K20 h. — Archiv fr
schichte des Sozíalismus u. der Arbeiterbewegu
herausg. ven Prof. C. Grnberg I. sv. 191 1. — Menšinová rcj

vychází v Olomouci nákladem Jednoty matiních uitel a pstouneV

10 K ron: vyšla posud 4 ísla, dlají slušný dojem, nebylo by nem(

že by se revue vyvinula v orgán toho, o by usilovat musila cíle vfi

a vzdlaná národní rada. — Veejná knihovna New Yors
Seznam eských knih (s poznámkami biograf.), New York Public Libí

1911. — Naše onc bolesti (trahom). Napisao Dr. Vlád.

lovšek. Zagreb, 1911.

J
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Ješt revise ústavy.

Pan (Ir. Maade pál si o své Revisi ústavy diskusi a piíozené

odpovdl na mj lánek v únorovém ísle Naší Doby. N. Listy,

\ odmítly zodpovdnost mladoeské strany za názory v oficiálním

lusíníku publikované, nazvaly první lánek kacíským. Druhý
linek svj pan dr. Maade sám už nazývá kacíským a chce snad

uti íci, že cítí sám, že celým svým nazíráním na politiku eskou
I rr;kouskou nepatí do mladoeské strany.

Dlužno mu piznati, že to ukazuje už zpsobem své polemiky.

i''lemisuje slušn, pemýšlí o vcech, o nichž píše, a už proto se

oho odpovdi musím vrátit, pes to, že v hlavní vci ustoupil na

c áe. Obrátil jsem se proti jeho revisi ne proto, že bych, stejn

aJ on, necítil adu ústavních nedostatk, které musejí dospt ku
visi, nýbrž proto, ponvadž p. dr. Maade krisi tu chce vyídit absolu-

i>ticky. Obrátil jsem se proti tendenci jeho lánku, která dávala

lapravu piznané neudržitelných pomr jedin do ruky »energi-

"kému panovníku, který nevázán ústavními písahami a ohledy na

)osloupnost trnu ve vlastní rodin« by hrozící politickou krisi roz-

il škrtnutím péra bez spolupsobení parlamentu, tedy absoluti-

uoky. Proti všelikému pevratu, proti Staatsstreichu obracel se

první ad mj lánek, ponvadž já v takovém rozešení krise

patuj i katastrofu pro nás i pro celou íši. Onen energický panovník,

la kterého pan dr. Maade v prvním svém lánku pímo apeloval,

tratil se v druhé stati docela. Pan dr. Maade sice ješt neví, že by

i>tavní zmny daly se provést v parlament a v jednotlivých sn-
iiech. ale už pece jen upouští od té své jediné instance. A to je

)ro mne to hlavní: nepopírám, že revise ústavy pjde v Rakousku

:tžka, ale pjde, musí pijít a to jen ústavn. Pan dr. Maade nic

c nemusí hanbit nechati tch absolutistických slabostí, má-li odvahu

pemýšlet o všech tchto politických problémech, musí mít také od-

tahu tyto své myšlenky domyslit a neoekávat njakých zázrak
NASH DOBA. R. XIX., . 7., 1912. 20. dubna.
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z boží milosti. Kníže Bismarck se tím nikdy netajil, že jediné I

první vodítko jeho politiky byl ohled* na pruského krále, ale z dii

vodu jist zase jen tomuto ohledu podízených byl proti všem n;i

silným pevratm i tenkrát, když parlament mu odpíral souinnosi

»Podstatou konstituní monarchie, « pravil jednou, »pod kterou ž

jeme, je práv spolupsobení monarchické vle s pesvdením opii

novaného národa. Vzájemné dorozumní je nutné, chcii

me-li své zákony mniti, jinak propadneme zvli byrokra
Jsme daleci spti k absolutní monarchii; považuji tuto vbec /

nemožné zaízení, nebo pak vládne bu byrokrat anebo generála

adjutant nebo vbec nkdo, kdo vc nezná. Já považuji za í)ezpo(!

mínen nutné, aby monarchie byla brždna (temperiert) svobodoi

tisku, nutností a nezbytností souhlasu ke každé zmn zákonnéh;

status quo, to jest, aby zákonodárná moc byla rozdlena a aby zi

stupci lidu a svobodný tisk mohli beze strachu a bez ohlcdí^i umozoij!

ovati Ikrále a jeho vládu na každou pochybenou cestu, jež nastili

puje.« Kníže Otto Bismarck byl hodn konservativní politik, ;»r|

pan dr. Maade si nemusí pát, aby mladoeský konservatism, jehq

on, jak se zdá, je pívržencem, šel dál. Každá ústava je dílo lidskii

má své chyby; za to však není zjevením na vky, nýbrž dá se za-

lidmi mnit. Tyto zmny se musejí jednou provést i v Rakousk.

a provedou se v okamžiku, jakmile se hajdou lidé, kteí budou nr

odvahu zmny ty skuten chtít a provést. Kdyby však na vš

stranách lidé, kteí nutnost zmny ústavy chtjí, oekávali spása

s hry, pak ovšem se k takovým zmnám, které potebujeme m^!

nedostaneme nikdy. V Rakousku jde vše pomaleji, to už snad lei]

v povaze jeho obyvatelstva: až pijde pravý as, to hnutí se protlaíj

dnešním trapném politickým s energií, která donutí vše k práci
[

inm. Já si práv peji, aby k tomuto hnutí došlo v zájmu esikéi|

dost brzy, abychom byli na to pipraveni — mittun! — a neekali

až energický... To jsem v prvním lánku akcentoval nejsilnji

konstatuji prost, že druhý lánek dr. Maadeho na tuto vc skoi

vbec nereaguje.

To mi staí. Mohu nyní se zabývat s námitkami dr. Maadel^

proti mé odpovdi. On sice tvrdí, že jsem nedovedl vyvrátit dva
které v kacíském lánku svém uvedl, ale zdá se mi, že rozhodnu

o tom by ponecháno muselo být rozhodímu, jako pi manévr*

rozhoduje generální štáb (a teba mladoeský). Pi tom vysloví

konstatuji, že se mi nikdy nejednalo a také jsem se nesnažil vyvrái

dvody pro revisi ústavy, naopak, peji si jí jako p. dr. MaaH

I
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' m, že je jí teba. Jakmile j>an dr. Maadc zstane pi revisí

ivy, jak to už dlá te, možno se s ním o lecems dohodnout,

ik uvidí, ale ahsolutism, oktrojírka není revise a proto p. dr. Maade

iia omylu, když tvrdí nyní, že v prvním lánku >liíl pouze vý-

i\ jednotného státu s ústavou vybudovanou na základ všeobec-

) hlasovacího práva*. To není vybudování a hlasovací právo je

mínno jen jako uklidovací, uspávai prostedek, až se lidé

I )u proti absolutismu a oktrojovanému jednotnému státu bouit.

II dr. Maadc ujišuje opt, že ten absolutism [xjvažuje za pe-

Iný stav, který by se prý po pádu ruského, tureckého a ínsikého

)lutismu ani u nás neudržel. Zde se práv dkladn a zásadn

házíme. Pokrokový lovk si nesmí a nebude páti absolutism

na hodinu a co pak se týe tch padlých absolutism za hrani-

nii, p. dr. Maade asi sám jist neví tomu, co napsal: ani ruský,

!ii turecký, ani ínský absolutism nepadl a skoro se zdá, že tam

-lile chtjí zavést nový a sice takový, který se podobá co nejvíce

iKjmu parlamentarismem pikrytému, který ješt žije — v Rakousku

erý chceme revisí ústavy dotlouci docela. Pi tom ovšem

ozbírám rozdíl, který je mezi bojem proti absolutismu a mezi

mimi pevraty v Rusku, Turecku a ín a mezi njakým pe-

raiem v Rakousku a specieln mezi risikem takového státního pe-

';u pro nás Cechy. Mladoturci slibovali leccos, ukázalo se, že jsou

s pomry v Turecku horší, než byly ped revolucí, a co ješt za-

.^lí pan Juanšikai — o tom si nedovoluji úsudku.

Pan dr. Maade se rozchází se mnou v názoru o pevaze Maar
minulosti. My jsme tuto pevahu nikdy neuznávali, ani ped 1867

ni potom: pevaha Maar existovala jen potud, že se jim podailo

trhnouti na sebe moc, násilím a násilnictvím. Dnes prý už

a pevaha neexistuje ^uskutenným již pokrokem pedlitav-

kých a blížícím se pokrokem zalitavských národ, umožnným
livem všeobecného hlasovacího práva«. Zde má pan dr. Maade

ozdíl v nazírání. On považoval za zdravý základ dualismu pevahu
smc zde, pevahu Maar tam. V Rakousku pokrok nenme-
kých národ se uskutenil bez hlasovacího práva a stejn v Uhrách,

de hlasovací právo do dnešního dne není. Pevaha na obou stra-

li byla tak vylhaná, životní síla nenmeckých a nemaarských ná-

i)dú už 1867 tak znaná, že pokrok tch národ se uskutenil i proti

ásilné pevaze a bez hlasovacího práva — ergo ta pevaha neexi-

vala. Kulturní a hospodáská pevaha Nmc v Rakousku dala

v se snad ješt spíše skonstruovat než ta pevaha Maar. Nmci
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v Rakousku žiji a žili stejný zkulturni život, jako veliký národ n
mecký za hranicemi a pec to všecko nesmi být dvodem pro piro

zené právo naše, pro oprávnnosti a pro práva naše a ostatnich ná

rod nenmeckých. To pec je obsah a obsah správný celé eské po

litilcy vbec. Ale na koho se chtjí odvolávat a spoléhat Madai
Jaký byl 1867 kulturní a hospodáský rozdíl mezi Madary a Slo

války a Rumuny a Srby? V em byla ta pevaha? A jak byl tenti

základ dualismu 1867 zdravý, když se jen a jedin Maarm dal;

možnos kulturn a hospodásky se vyvíjet a ne také tm ostatním

Nemyslí p. dr. Maade, že kdyby ty nemaarské národnosti 1867 ne

byly bývaly hozeny Maarm na pospas, že by to uskutenní po

kroku bylo vypadalo dnes docela jinak? Nezdá se p. dru Maademii

že by byli zejména Slováci svou souvislostí s námi byli dospl

alespo kulturn dál než i sami Maai? Já proto tuto pevahu ne

uznávám, ponvadž 1867 teprve zákonem byla umle skonstruo

vána a proto ji nemohu nikdy považovat za zdravý základ státopráv

ního pomru. Však se dnes mstí celá ta národnostní politika uhersk

z r. 1867 i s tou pevahou. Bylo by, dnes teba takových boj s nt

kolika rodinami v Uhrách, kdyby ona pevaha nebyla umle vybu

dována? Vždy ona pevaha nebyla ani vydána všem Maarm
ta pevaha prost udlena Andrássym, Tiszm, Apponyim a jak s

ta šlechta všecka jmenuje. Ti mli a mají pevahu v Uhrách na

vším, co za Litvou žije a tyje, a te, když ve Vídni se ta pevah

stává nepohodlnou, kcfyž následky oné pevahové politiky se dotýkai

všech státních záležitostí, volá se na pomoc všeobecné právo hlase

vací. Ale ti Tiszové, Bánffové a Apponyi nechtjí ani popustit pí

z té své pevahy ani na prospch vlastních lidí maarských, cht;

svou pevahu i nad Maary podržet. A to máme považovat z

správný podklad dualismu. A co s tou pevahou bylo a je u ná;

snad p. dru Maademu neteba vykládat. Kde jsme mohli být m
a kde Rakousko, kdyby ty »zdravé« základy dualismu nebyly ! Pod

í-li se Maarm ješt jednou, že to všeobecné právo hlasovací zfa

sují na úkor nemaarských národ, pak se jim dává opt na dlouho

adu let ta pevaha, a pak bude fakticky po dlouhá léta jejich pf

stavení nedobytné. To pece vidí i slepý, jako vidt musí, jak v}

hodné je stanovisko Nmc i po zavedení všeobecného práva hlase

vacího, ponvadž se jim pi tom pracovalo do ruky. Jen že kulturi;

stav národ rakouských a zejména náš tuto pevahu Nmc ve v(

lebním zákon siln reguluje. Tomu lze rozumt, jen když se chc

Pan dr. Maade opakuje zas svou formulku jednotného státi
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/. I)y vysvtlil, jak si |)n)vc<lcni |)c'(lstaviijc'. Jcflnotný stál, jak

I
(U-finoval, »že by nejen jednota celního území jako dosud, nýbrž

I nota velkoprmyšlového a velkooJjchodního zákonodárství byla

liována a že by nevyluoval nejširší samosprávu a dosti obsáhlou

iiiionomii, ale bez charakteru státní samostatnosti*, — to je defi-

iiiic, nech mi p. dr. Maade odpustí, nerad užívám ostrých slov —
i;ik konfusní, že ji naprosto není možno sledovat. Ale už na první

hled je ta definice tak nemoderní pes zdánlivou národnostní auto-

inii a tak kapitalistická, že by se už ani u nás nedala provést. Pan

Ir. Maade odvolává se nahoe na Cínu. Dr. Yan Sen, pvodce re-

\i)luce, apliJ<uje socialism na novou tjstavu a správu v Cíne — a
rovná p. dr. Maade tu svou ústavu pro nové Rakousko jednotné.

Pan dr. Maade správn doznává, že v rámci této polemiky se

i.ik složité problémy, jako je hospodáská závislost té které íše a

II podmínky a dsledky, nedají rozešit a proto i já se zmiuji jen

ila aforisticky o nkterých jeho poznámkách, a by stálo za to

Mlcázat, že mezi blahobytem obyvatelstva, o nmž mluví on a ho-

dá&kou neodvislostí Raikousko-Uherska, o které jsem — odpo-

vídaje na nkterá jeho tvrzení — mluvil já, není tak znaný rozdíl,

ik si on myslí. Jist je správné, že obchodní politika naše asto se

i/.uje s obchodní politikou uherskou, ponvadž zprmyslnní Ra-

uska pokroilo dále než dotyné snahy — a horené — Uher. Ale

p.in dr. Maade se mýlí, mysH-li, že už jsme pokroili tak daleko, že

nás poasí a úroda nerozhoduje a stejn se mýlí, že je tak snadno

•írárníky pehlasovat vbec a že by bylo možno agrárníky pe-

la sovat v jednotném stát. Nmecko je daleko víc prmyslovým

látem než my a tam rozhodují agrárníci poád ješt víc než pr-

yslníci a jist dr. Maade stejn dobe ví, jaké obtíže jsou v ra-

kouském parlament s agrárníky. Pro ty by znamenalo jednotné

/.hodování pro celou íši jen posilu — nezbyl by skoro nikdo, kdo

chtl pehlasovat agrárníky, tak ohromná by ta agrární vt-

ina pirozen byla a ten malý vliv, který dosud pi obchodních

smlouvách prmysl ml, zmizel by jist docela.

Pan dr. Maade najednou mi dává odpovcT na otázku, kterou

'jsem nepoložil : zdali nám Cechm jednotný stát více prospje nebo

'eský stát v rámci íše. Tvrdil jsem a tvrdím, že mluviti o jed-

Inotném státu je fantasie neuskutenitelná a zejména jsem se obracel

'proti zízení takového jednotného státu cestou absolutistickou, ná-

silnou a pro obé podal jsem své dvody. O eském stát ani v rámci

íše jsem nemluvil a prost proto, ponvadž v této otázce mezi mnou

11
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a p. drem Maadem nebude asi rozdilu v názorech, jsme asi stejn

kacíi. Já nevím ani v eský stát v rámci íše ani v jinaký a prot

jsem nikdy o tom neuvažoval, zdali by nám prospl. Upímn eenc
neznám ani možnosti, která by nám cos podobného mohla opati

a proto nedovedu uvažovat o prospšnosti toho, co by mohlo pa

nastat. To by musely být události tak mimoádné, že by pirozen'

naši situaci docela zmnily a také úvahu o prospšnosti eskéh

státu v rámci íše. Ce&ká otázka není jen otázkou eského státi

alespo ne pro mne. Máme stranu, která na tomto stanovisku stoji

já k ní nepatím. Odporoval jsem {X)uze, když p. dr. Maade defj

noval eskou otázku slovy »je nás málo a chceme-li se udržet, mu
nás být víc«. I kdyby nás bylo víc, nebyla by eská otázka otázko

jen eského státu, ale musíme mít možnost se udržet a dále klidni

vyvíjet, když je nás mén anebo tolik jako dosud a bez eskéh'

státu. Nevím, pro politika ustálenosti by byla novotou, nehlerif

k tomu, že ta ustálenost má být jen možností vnitního vývoji

Co se tchto novot týe, pi jichž zavádní do evropského kultuil

ního života jsme si nejednou spálili prsty, nevím, které dr. Maac

míní. Kulturní novoty jsme zavádli my snad jen jednou — h

sitství. Lituje dr. Maade i toho?

Pan dr. Maade pozná, že jsem jeho dvody nikde nezavrhovrf

proto, ponvadž jsou protistátoprávní. Ani mi nenapadne, takovýc

protistátoprávních dvod mám sám v zásob hezkou adu. Al

z dvodu ist národnostního a politického nemohu pistoupit na t<|

aby nmina njakým absolutistickým experimentem opanovala i

njaký as obory, kde nyní nepanuje a ke všemu, kde nepanuje
j

proto, ponvadž se nám po skoro osmdesátiletém boji podailo

o toto všebecné panství pipravit. Já jsem tvrdil, že v jednotnéí

stát po takovém opanování nminy bychom se té nminy už n
zbyli, ponvadž by se Nmci a Madai spojili, rozdlili se o to par'

ství a nám menším a ostatním by nepiznali nieho. Toto tvrzetj

opírá se prost o historii, vždy to je ona pevaha ped r. i86;j

kterou pan dr. Maade uznává za zdravý základ dualismu, což já po

píral. Pan dr. 'Maade tato pouení z historie nepijímá a íká ni

že to omyl. Nmci a Maai by se prý ne&pojili. Tím spor není ví

ízen — jen že já mám, jak již eeno, pro sebe djiny, pan di

Maade jen nadji, že se tyto djiny nebudou opakovat. Ale je ped

docela jasné, že Maai sami uiní první krok k takovému vyrf

nání a že Nmci za cenu, že nám, Polákm a Slovincm nebudí

stejn muset nic dát, jako Maai nic nepiznají Slovákm, Srbr
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{.unuiiuun a Xtiiicuin, je inijinou. l^an dr, Maade pec snad jen nc-

éi. že by Madan jen tak lehce si dali líbit, kdyby nmina ojjanovala

jejich úi-ady a školy. Zali by boj a jcšte než by k boji došlo, už by se

Nmci shodli. Jen mimochodem: myslí pan flr. Maade, že by nás

,vr, armáda a byrokracie ixjdporovala, kdybychom se honem chtli

pojil my s \Madary proti Nmcm? Do posledního puntíku by se

istorie 'i. let šedesátých a sedmdesátých opakovala, kdyby se Nmci
ostali jen na hodinu k »pcvaze«. Poláci dostanou svou >Sondcr-

tellung*, iMadarúm se vydají zem koruny svatoštpánské a máme
tatus quo ante 1867. l'roto jsem ekl, že se mi pranic nestýská

rvakách ješt s Madary a proto taiké trvám na tom, že uži s to-

pte eského stanoviska — vedle etných jiných — se dualism hájí

áiii. Mohu to tím více tvrdit, ponvadž celou adu vad ne dualismu,

je vyrovnání s Uhry, zejména hospodáských jasn vidím a také jsem

ii^nal. Když se pan dr. Maade peptá, |x>zná, že všichni vedoucí
olitikt)vé eští jsou stejného názoru a pak bude spíše viti, že

esí<ý i>olitik nco {xjdobného mohl napsat.

Pan dr. Maade píše dále: »Co je to vojenská otázka? Dynastie

|ro^"ozuje jistou zahraniní politiku. Cíle její jsou správné a pro-

)šné (i nám Cechm), akoliv se zpsobem provedení nemžeme
puhlasiti ; mimo to má exekutivu. K tomu slouží branná moc.

íástroj ten musí býti v dvojím smyslu spolehlivý: technicky i po-

ticky. Politickou spolehlivost nazývám nemožnost užiti jeho ji-

ými initeli než je dynastie, jako pedstavitelka celého státu (v re-

ublikách president). Dualism nií tuto politickou spolehlivost ar-

lády. Uherská ást buduje pomocí jeho brannou moc podízenou

:n Maarm, které by oni na svj vrub mohli použíti k úelm,
rospchu celku odporuj ícím.« Já prý zamuji vojenskou otázku

1
brannými pedlohami. Ukazuje se zase, že dr. Maade stojí na

anovisku naprosto konservativním, tak .konservativním, že si trou-

iim tvrditi, že mezi obanskými stranami eskými, až snad na kle-

fkální, nenajde se svými názory žádné útoišt. Tak jak on na

pci ty pohlíží, soudí o nich jen ješt konservativní šlechta, demo-

ratické strany dnes alespo si pejí, aby »jistou zahraniní politiku«

íedlala dynastie sama, u nás demokratické strany musí pracovati

tomu, aby parlament jako všude jinde i do zahranin politiky

mohl míchat, a když už by se to nedalo provést, aby zastaralá

ma našich delegací byla ponkud zmodernisována. iMáme ostatn

st pípad v rakouské politice, že zahraniní politika, kterou de-

ci dynastie sama, byla jiná, než jak ji líí p. dr. Maade— ba možno

iri
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íci, že národové rakouští — jednou ten, jednou onen — v poslci

nich sedmdesáti letech nebyli toho názoru, že cíle dynastické pol

tiky zahranioné byly správné a prospšné a nejmén mohli jsme

vit my. Pan dr. Maade nemluví o minulosti : eští politikoi

i v posledních desíti letech neuznávali, že cíle zahraniní politi!-

byly správné a prospšné i nám Cechm. Jen a si pete protoko

delegací: ei dra Kramáe, Eima, Masaryka i Klofáe. (A 1

nemyslím na poslední aféru srbskou. Anexi uznávali naši politikov

ale s provedením nesouhlasili.) O cílech, správnosti a prospšnos

nám Cechm zejména trojspoliku na p. byly názory u nás zce

rozdílné, také o pomru k Rusku atd. A ví p. dr. Maade, že z,

hraniní politika na Balkán je správná a nám Cechm prospšní

Stejn hodn konservativní je názor jeho o možnosti a nemo

nosti používání armády a mám za to, že p. dr. Maade je v to

ohledu papežštjší než papež, císaštjší než císa. 2ádný mocn;

by se dnes už neodhodlal disponovati armádou zcela na svj vru

až na cara a sultána, tedy práv v zemích, kde dle dra Maadel

absolutism padl. Zejména panující císa rakouský v tom ohledu ve

si pi bosenských aférách 1879 i 1908 lépe, než p. dr. Maade I

žádal. Zdali by pan Fallires jen tak beze všeho mohl poslat fra

couzskou armádu, kam by jeho srdci ráilo, dovoluji si stejn p
chybovati.

Dualism naprosto nenií spolehlivost armády, naopak dualisr

}ak byl Deákem a Juliem Andrássym st. stipulován, armádu be;

všech výhrad vydal mocnái, dualism stipuloval ony »iHerrsche

rechte«, které mocná tak úzkostliv hájil (armádní rozkaz chlo

ský a poslední vlastnoruní list hr. Khuenovi!). jMaarské strar

používají obnovování vojenského zákona ik pokusm touto spol

hlivostí armády otásti, ale dosud se koruna všem takovým pokus

dovedla vzepít, nepovolujíc ani technických výhod spolehlivost a

mády oslabujících (armádní e). Po té stránce se mžeme na k

runu spolehnout. O onch pokusech maarských stran jsem mlu\

a proto jsem mluvil o branných pedlohách. Z posledního lánJ

mohl pan dr. Maade poznati, jak mi po té stránce kivdí : akol

resoluní požadavek maarský je ústavn víc než lákavý, nemžen

si páti práv vzhledem na politiku maarskou, aby mu bylo vyh

vno. Dr. Maade zamuje dualism s politikou nkterých strí

v Uhrách: vládní strana maarská stojí i nyní zase na stanovisll

koruny. Jak eeno: strach o spolehlivost armády je zbytený,

starost možno klidn penechati korun.
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Také bankovní otázku prý dualism nedovedl ešit. Pan dr.

landc zapomíná na jednu velice závažnou vc: i kdyby bylo prav-

tvrdí, že prý Uhi jako rovnoprávný dlužník diktují pod-

iKv viteli, Rakousku — a já mám za to, že to pravda není —
mime zapomenout, že Uhry nejsou jen dlužníkem finanním,

iii/.iiiknii cedulové banky, Uhry jsou také nejlepším, nejpiroze-

íni odbytištm našeho prmyslu a obchodu. Pij)Ouštím, že to

li odbytišt ideální, že náš prmysl a obchod má s ním znané

/cle a trampoty, ale nemáme jiného, dík — z ásti alesp(j —
zahraniní ixjlitice, o které pan dr. Maade soudí, že cíle jsou

ivné a prospšné.

Rekl jsem, že otázka lx)senská je rozešena, pan dr. Maade to

jiirá a ixjkládá dualism za pekážku. Pokládám ji za rozešenu

itud, iK>kud to rozešení aktuální bylo nutné. Myslí-li pan dr.

iade poslední rozešení, otázku pivtlení, pak má ovšem pravdu.

\ic tak vci dnes nestojí: než dojde k poslední otázce bosenské,

llu/.no ob zem pivésti alespo do takového kulturního stavu, aby

lamjší pomry nelišily tak ukrutn od pomr v ostatní íši.

by zemím sloužilo lépe, kdyby samosprávn si mohly vyizovat

\e záležitosti, je svatá pravda. Ale dualism za to pec nemže:
•vinil dle dra 'Maadeho, že má Bosna dva pány, z kterých každý

rco jiného. Malá mýlka : že má Bosna dva pány, dualism

iii 1 zavinil, ale jist ne to, že každý z nich chce nco jiného.

senská otázka by se dnes nedala ani tenkrát ešit, kdyby dualismu

>vlo a mám za to, že Bosn ta troška dualismu neuškodí. Kdyby

! jednotný stát, Bosna jako s Uhrami sousedící zem by se byla

lostala úpln do vod maarské správy. Snad jí pece pomže, že se

lo tch vod nedostala, že spolený finanní ministr, který ji spravuje

a to ne následkem dualismu!), není vždy (Maar, že nesídlí v Buda-

ti a že pec jen i my do ní vidíme. Tím snad se podaí, že ten

ialism snese, ímž ovšem není eeno, že je pomr k íši ideální

: že ideální je nynjší její správce. Tam se zase dlá ist dynastická

> 'litika a dlají ji lidé, kteí myslí, že je to politika, nauí-li lid

ati ]M-i oficiálních slavnostech 2ivio.

Nechci nikde politiku protidynastickou a tudíž ani v Bosn;
ile té dynastické politice pedevším nutno dát obsah, odpovídající

(kulturním a hospodáským zájmm obou zemí a to musejí dlat

tiidé, kteí tm zemím rozumjí, kteí Bosnu a Hercegovinu znají.

To nebyl ani pan Burian' a ješt mén to bude dr. Biliski. Pan dr.
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Maade se obává, že Bosna nevydrží dlouho pomry v dualismu,

mám spíše za to, že obe pivtlené zem nesnesou podobné správ

O stínech vrhaných velkými událostmi naped už se hádat i

budu, když jsem se doetl, jaké ty stíny jsou, na nž pan dr. Mas

myslí. Takových malikostí, jako jím citované v Saratov, už u r

v Cechách bylo! Cím jsou proti na p. Omladin!? Takové stí

pan dr. Maade rozhodn nadceuje a mže klidn vit, že otázr

vlašské fakulty není nijakým takovým stínem; pozná to brzy, jen jt

hrab Stúrgkh bude potebovat hlasy vlašských poslanc v parj-

ment. To jsou všecko otázky ist parlamentární a že mohou vznilt

vbec, trvat na denním poádku vnitní a ásten zahraniní pn

tiky, jest jen dkazem, jak špatn se politika v Rakousku dlá, jal

vládne. Pan dr. Maade ovšem myslí, že by ve Vídni vládli r;i

uvdomle, za uritým cílem a s uritým vdomím a snad i sel

vdomím, teba rakouským (jak jsem to minule žádal) — kdy

mohli! O tu možnost a mocnost se práv jedná, to je práv umj

politické. Dr. Maade neví, že by se revise ústavy mohla pro\^

ústavn a spoléhá dále na absolutistický pevrat. Jako já i on nevi.

»že panovník, armáda atd. provedou státní pevrat pro nás,« a

dovozuje : až prý pevrat bude proveden, nabude platnosti ona rakojj

ská pravda, že my eši a dynastie patíme k sob, že zájmy naš

zájmy dynastie i celé íše jsou totožné, pravda to, kterou cislajt

nism, tato naše ást dualismu, dovedl potlait a tím nás vehnat (

trag-ické situace, že jsme museli ve Vídni asto vdom hlasovi

proti svému prospchu.

Pan dr. Maade zde zamuje rzná fakta a rzné vci. Jel

názor o totožnosti zájm našich a .zájm' dynastie a celé íše má c

sebe mnoho pravdy.

Traginost situace naší nespoívá v cislajtanismu, v naší ás

dualismu, nýbrž v tom, že v totožnost tchto zájm dosud vírr

jen my a že ji neuplatují alespo viditeln na stran druhé. Tr;

ginost naší situace spoívá však hlavn v tom, že ne dualism aneV

jeho ást onu pravdu potlauje, nýbrž že ji potlauje naše vlasti

neupímnost. Snad pan dr. Maade cítí stejn, ale nechce být tak dalec

kacíem : neupímnost naší politiky rakouské, našeho postavt

k Rakousku, ta onu pravdu potlauje a ta potlauje také každc

možnost správné politiky naší, ta nás vhánla od jakživa dn trag

ckých situací, že jsme asto vdom museli hlasovat proti vlastnil

zájmm. Náš pomr k Rakousku je stále neupímným, ponvadž sti

neupímností, ba je stále ješt následkem neupímnosti, se kterou jsn
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|lus);ili 1879 politicky romantism státoprávní, vstoupili na pudu

revidované ústavy a aktivní pcjsitivní ixjlitiky ve Vídni, aniž

|ichom se k této zmné své politiky byli piznali.

To neudlali ani Staroeši, té odvahy nemli ani Mladoeši, ani

jiný. Jakmile se nkdo ix>kusil ix)ukázati k tomuto ddinému
eské politiiky, byl vinn — oficiáln z — rakušáctví.

^A to bylo »rakušáctví« ješt jiné než totožnost zájm s dynastií

[. Snad mi nebude vykládáno za neskromnost, když se zde od-

na svj lánek v památníku vnovaném T. G. Masarykovi

lesátyni iiiirozeninám.^ Nejasnost našeho pomru k íši a k dy-

íii, kterou pan dr. JVlaade asi cítí, ta iX)škodila' a poš-kozuje celou

I dosavadní a jist i budoucí iK)litiku, a jelikož není i>ravd-

Idbno, že by eské strany politické v as se té neupímnosti vzdaly,

Inomyslným projevem a stejnomrným pozmnním svých pro-

;ini, i)onvadž tedy tato nejasnost postupem Staroech zavinná

•irvá. pro/.atim alespo, dále, byl by pro nás absolutism a absoluti-

ii'K\ provedená zmna ústavy ješt horší pohromou, než se na první

hled zdá, ponvadž po provedení té revise nenabude platnosti ona

' uiská pravda, jak myslí p. dr. Maade, ponvadž dnes k té rakouské

.\d se nikdo nezná a nikdo ji nechce znát.

hPan dr. Maade se nevzdává svého osudného podceování, když

ává pi tom, že by pevrat [X)bouil j en Maary, Poláky a Cecho-

ce ! Jen

!

V celé Cislajtanii by se celá boue odehrávala jen v novinách.

:ui dr. Maade necítí patrn, co takové »jen« znamená, a jak sám

Íf,é psaní znehodnocuje. Tak neobansky, nedemokraticky o novinách

' vyjadovati u nás nebývalo nikdy zvykem, to bylo pedností jen

líjvyšších feudal. Bedich Veliký tvrdil : »Zeitungen mussen nicht

niert werden«, ponvadž mu bylo lhostejno, co se psalo »jen«

novinách a po nm jen kníže Bismarck ve veejnosti soudíval

ejn }X)vržliv (;Was in Zeitungen steht, vergeht bald), ale je

lámo o nm, jak na noviny dbal a jak jej to, co se psalo, rozilo-

ilo. Dnes už boue, které se odbývají »jen« v novinách, nejsou

^tejny a mly by být nejmén lhostejný tm, kteí sami do tch

n — a i msíník, revue, jsou novinami — píší. Pan dr. Maade

n/e být ubezpeen, že by státní pevrat dávno byl proveden, kdyby

iKníe, »jen« v novinách odbyté, byly lhostejný, jako jemu, tm.
li by státní pevraty chtli provádti. Ze jsou tu ty osoby, lze prý

1 Str. 204.
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jen hádat. Jist jsou tu, ale schází jim kuráž, a pan dr. Maade ;

musí hádat, kde jsou. Jen špatn pochopil mou poznámku, žt (

nejsou jen jeho Apošt. Velienstva skutení tajní radové. Ne, j i

to lidé bez titul, neexcelence a nepíšou jen do Vaterlandu ! Jen v n

se mýlí, že kdo dovede tak psát, dovede tak i jednat. Nedovij

Opakuji : jsem pesvden, že k revisi ústavy dojít musí a

doufám, že cestou ústavní a peji si, abychom do té doby byli pi

ticky na ni pipraveni. Ta píprava musí pak spoívat hlav
v tom, aby si naši lidé odvykli smýšlet tak nemodern, nedemokrati

a reakcionásky, jako autor kacíského lánku. (



líní rozpoet cislajtánský pro naše hospo-

dáské a kulturní poteby.
Napsal prof. Jan Koloušek.

(Pokraování.)

III.

;av úednictva v eských zemích podle státního rozpotu

proti stavu jeho v ostatních korunních zemích

pl^P (hlavn proti alpským krajinám a proti Vídni).

Stáhli správa v zemích koruny eské složitjší nešli v zemích

ostatních.

Zem koruny eské pro své vyšší kulturní poteby i pro vtší

ikroilost hospodáskou, jakož i vzhledem ke svým neurovnaným

niém národnostním vyžadovaly by nepopirateln vtšího ná-

Iti správního i soudního nežli ostatní zem cislajtanské s mnohem

nioduššími pomry (vyjímaje jedinou Víde a Dolní Rakousy).

To se jeví také skuten na venek dosti zeteln a nápadn,

i p. u odvolacích nejvyšších úad soudních a správních. Nej-

1 ást jednání a odvolání u nejvyššího soudního dvoru, jakož

..j vyššího správního soudu a u íšského soudu jde práv ze zemí

Mimy eské a z nich zase nejvíce z Cech.

U finanní správy z daní pímých nejdležitjší jsou zajisté

in výdlkové a da osobní z píjm, jako zase z nepímých berní

m z cukru, z piva a líhu. A všecky tyto nepímé dan pevažují

v v zemích eských (krom dan z líhu). Cukrovary z nejvtší

1 jsou v našich zemích a pivovar je v Cechách a na Morav
nohem více než polovic. Proto také finanní konceptní úedníci

nii v eských zemích pomrn mnohem více práce a agendy nežli

-tatnich zemích rakouských (zase ovšem Víde vyjímaje).

Potebujeme jen pirovnati, kolik se vymuje a vybírá vý-

ukových daní a osobní dan z píjmu v Cechách, na Morav a ve
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Slezsku a kolik v alpských zemích, kterými tu chceme zahnií

Horní Rakousy, Solnohradsko, Tyrolsko s Vorarlberském, K
taný. Štýrsko, Krajinu a Pímoí. V eských zemích je na r. i

,

rozpoteno výdlkových daní a osobní dan z píjmu 6614 mil. .

kdežto v onch alpských zemích jen 29-527 mil. K, pomr ok

tchto sum je tedy dán ísly 2244: 1000, kdežto poet obyvateli

dán pomrem 1878: looo. (V eských zemích je 35>^%, v alpsk!

zemích 18-9% obyvatel z celé Cislajtanie.) Je z toho nepopíratc

zejmé, jak práce finanních úad ipímé dan vymujících

v eských zemích na týž poet obyvatel nepomrn rozsáhlejs

také složitjší a nejinak je tomu také ipi daních nepímých.

Pro Cechy samy (s 2;^-y% obyvatel cislajtanských) je su

daní výdlkových a osobní dan z píjmu 46-455 mil. K a tedy porj

k tmže daním v zemích alpských je dán 1573: 1000, kdežto porJ

obyvatelstva je pouze 1254: 1000.^

Podobn je tomu také pi poštovní správ. V Cechách
j

píjem z poštovní (telegrafní a telefonní) dopravy na ir. 191 2 rj

poten na 49*993 mil. K, kdežto z alpských zemí, vynikajících k to'

ješt tak velikou návštvou cizinc ze všech kout svta, jsou

píjmy jen 38-434 mil. K, tedy v obojích zemích pomr onch píj;

proti alpským (zase pro Cechy vtší než pomr obyvatel)

1 301 : 1000.

Velice živý obchodní a dopravní ruch, zvlášt v Cechách, a i

ramn rozvtvená sí železných drah, stejným zpsobem zam
návají mnohem intensivnji veškerou správu vnitní, finani

i soudnictví. Tak všecky pomry jsou v Cechách a v eských zem

daleko rozmanitjší a mnohotvárnjší, aby se vším právem souc

mohlo, že bude na týž poet obyvatel potebí mnohem obsáhlejší

aparátu správního a pedevším také nepomrn více výkonných

nežli v ostatních zemích cislajtanských a nežli také v zemích a

ských." Zvlášt pi konceptu u všech rozhodujících úad bych<

to dvodn mohli ekati.

Ale již v tomto roníku Naší Doby, když pojednáváno I);

o hospodáských potebách eských zemí, bylo patrno, jak nedos

ten státní rozpoet na n všude pamatuje a pamatoval tak chatt

již v dívjších dobách. To zajisté je už také neblahou pedzv;

1 Na každého obyvatele pipadá v echách o 25"4<'/o onch daní \

než v alpských zemích, kdežto ve všech eských zemích jen o 19V2% v

Podobn i výnosem nepímých daní Cechy vynikají nad jiné zem. Osta

pomr ten není podstatn jiný, Itdyž i ke všem pímým daním pihlížíme
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ani stav úednictva není pro eské zem dostatený a že jeho po-

avení je chatrnjší než v zemích alpských.

roct úednictva konccptního ve všech oborech státní správy a

lidnictví v eských zemích nedostatený a nepomrn menši nez

v alpských zemích.

U (politické) vnitní správy je konceptního úednictva

nivník) v eských zemích ijx)dle rozpotu na r, 1912 808 osob

/ toho: v Cechách 566, na Morav 182 a ve Slezsku Co. Proti

^''ritnil v celé Cislajtanii je konceptních úedník politických 2220.

ipadalo by tedy ze všeho stavu tohoto úednictva na eské zem
.\%'. To by se mohlo zdáti na prvý pohled dosti obstojným stavem,

lášt v Cechách, na které z toho pipadá 253^,% (pi 237% oby-

ulstva). He je tomu pro iMoravu, na kterou jen se dostává

-'Vb koceptního úednictva pi 9-2%! obyvatelstva.

Ale stav ten není ani pro Cechy snesitelný, tím mén ovšem pro

Diavu. Za jedno teba z vnitní politické správy vylouiti Víde
všemi centrálními úady a s magistrátní samosprávou, kde krom

lu> je celý štáb státního konceptního úednictva policejního potem
:o právník, tedy mnohem vtším, nežli je politického úednictva

•Morav. Za druhé je vnitní správa v Halii, v Bukovin a

Dalmácii nepomrn jednodušší; a také aspo na Hali pipadá

av úednictva pi politickém konceptu siln podprmrný, totiž

3, právník t. j. 23-1%, kdežto obyvatel je 28-1%.

Mnohem nepíznivji jsou na tom eské zem, srovnáme-li je

zemmi alpskými. Právník pi politických úadech v alpských

jch je 560.^ Mili-li bychom potem obyvatel, tedy by mlo
i v eských zemích dle stavu v alpských kra-

á c h nejmén 1042 právník místo nynjších
a to by bylo eským zemím meno velmi nc-

avedl i v, protože je v nich s-práva velmi složitá a mnohem
havjší. Nejhe je to na Morav, kde by dle pomrného
obyvatelstva mlo býti nejmén 273 právník

to nynjších r Oiz ipo t e n ý c h 182 (v Cechách 702

566). — Kdybychom Morav chtli miti
tu obyvatelstva v Tyrolsku a dle stavu tamního poli-

konceptu, musilo by býti právník u moravského po-

^ A sice v Horních Rakousích 76, v Solnohradsku 33, ve Štyrsku 142,.

Korutanech 45, v Krajin 55, v Pimoi 83, v Tyrolsku 126.
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litického konceptu 305 místo nynjších 1 82. t c c

o 123 více (v Cechách dle toho potu, jaký je v Tyrolích, by ni

silo býti 786 místo nynjších 566, tedy o 220 více).

Ješt více jsou zkráceny eské zem pi zdravotní spr

v (hygien), která je podízena politickým úadm. Vše

státních léka u politických úad v Cisíajtanii je 567 (dle re

potu na rak 1912), z nichž v eských zemích je jich pouze i

(v Cechách 115, na Morav 41, ve Slezsku 14) ili 30%. V alpsk>

zemích je tchto léka 133 (23-5%i). Podle mítka potem ol

vatel urovaného mlo by býti v Cechách proti alpský
zemím léka 167 (o 52 více), n a M o r a v 65 (o 24 vío

Podle stavu tyrolského (33 léka) mlo by býti lék a

v Cechách 206 (o 91 více) a n a /M o r a v 80 (o 39 víc

A pece v Cechách i na Morav je mnohem vtší procento mstské

obyvatelstva, které potebuje mnohem více hygienické pée ne

obyvatelstvo venkovské.

Ze skuten pi konceptu politické správy jsou Cechy a osta

eské zem velice zkráceny, je* vidti také z té okolnosti, jak již 1

kanceláské manipulaní služb politických úad nemže se vys

iti v Cechách s týmž pomrem sil. Kanceláských sil manipulan

pi politických úadech je v alpských zemích 500, dle pomru ol

vatel by jich tedy mlo býti v Cechách 628; a skuten je jich t;

jen o málo mén rozpoteno, totiž 600. Práv množství mechanic

kanceláské práce nedá se v Cechách již tak dobe zdolat pete:

váním sil, jako se to dje napoád pi konceptu.

*

Nejinak je tomu pi soudnictví. Cislajtanské soudy j^

rozdleny na tyto obvody devíti vrchních zemský
soud: ve Vídni (pro obojí Rakousy a Solnohradsko), ve St

ském Hradci (pro Štýrsko, Korutany a Krajinu), v Terstu ({

Pímoí), v Inšpruku (pro Tyroly s Vorarlberském), v Praze (j

Cechy), v Brn (pro Moravu a Slezsko), v Krakov (pro zápa(

Hali), ve Lvov (pro východní Hali s Bukovinou) a v Zat

(pro Dalmácii).

Všech soudc v obvodu tchto vrchních zem. soud je na r. ic

rozpoteno 6929; z toho v obvodu pražském je jich 14

ili jen 213/2%, v obvodu brnnském je jich 737 t.

po u z e a s i io-6%!. Dohromady v zemích eských tedy 2229 souc

ili 32-2% soudc na 35>4,%' obyvatelstva, tedy po



497

Icii je v eských zemích znan podprmrný proti celé Cislaj-

lii. A zase se to jeví ješt horší mrou, srovnáváme-li tento stav

ich soudc se stavem, jaký je v obvodech vrchních soud ve

I y r s k é m H r a d c i, v Terstu a v I n š p r u ik u. V tchto

. ih obvodech žije pouze 15-2% cislajtanského obyvatelstva a je

II dle rozpotu 11 95 soudc ili pes 17*2%' z cislajtanského státu.

Ile tohoto stavu a dle |x>tu obyvatel mlo by býti v ob-

iilu pražském nejmén 1863 soudc (více o 371 !)

ivobvodu brnnském 928 soudc (více o 191!).

\ kdyby se milo podle stavu soudc v obvodu vrch-

I i h o zemského soudu v I n š p r u k u (348 soudc) , m u-

ilo by býti v obvodu pražském 21 70 soudc (více

78!) a v obvodu brnnském 1080 (více o 343!). Tak

hromn se jeví eské zem pi soudnictví zkráceny.

Také tu již pi kanceláských silách u okresních soud zamst-

uých není rozdíl tak znaný. Pi všech okresních soudech onch

ibvod alpských bylo kancelist a oficiál 447, kdežto u okresních

lid v pražském obvodu jest jich 667. Podle potu obyvatel by

li v Cechách pimen k alpským okresm mlo býti 695, tedy jen

-8 více, což je jist rozdíl nepatrný. Ukazuje se, že i tu mecha-

ucká agenda je tak veliká a nedala se zmoci petžováním sil.

Pi finanní správ podle rozpotu na rok 191 2 bylo

nceptních úedník (právník) v Cislajtanii 2847 '<

loho v Cechách 652 ili 22-9%', na Morav 221 ili sotva 7-8% a ve

Mozsku 67 ili sotva 2-4%., ve všech eských zemích tedy 940 ili

^% siln pod prmrem obyvatelstva. A pece eské zem jsou toli'k

!
latny a dávají tedy nepomrn více práce finanním úadm nežli

in ostatní. Kdybychom to zase pirovnávali
alpským zemím, kde je u finanních úad 582 konceptních

il právnických, tedy pes 20*4% z cislajtanského státu, scházelo
'V v Cechách podle potu obyvatel 78 právník
na Morav 62 právník.
Mnohem nepíznivjší je to ješt pi finanní proku-

a t u e ; ze všeho stavu právník v Cislajtanii pi prokuratue

Mnovených potem 273 je jich v Cechách jen46t. j.

8%, na Morav se Slezskem pouze 18, t. j. 6-6%,

d y v eských zemích jen 23-6,%i proti 3S>4% o b y-

atel. Naopak v alpských zemích na 18*9% oby-
atel pipadá právník pi fin. prokuratue 69,

NAŠE DOBA. R. XIX., 6. 7., 1912. 20. dubna. 32

K
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ili 25-3%! Podle stavu v alpských zemích (meného potem ol

vatel) mlo by v eských zemích býti asi 130 prá
ník pi finanní prokuratue, tedy poet v

než dvojnásobný.
2e je skuten práce pro finanní úady v eských zemích ne^

mrn více, to zase náramn dobe vysvítá ze stavu ú e d n i c t

berniniho, kde úetní a manipulaní funkce nedají se 1

snadno zmoci ani petžováním pracovních sil. Všech berních ú(

ník (u okresních soud, u politických a finanních úad všec

je dle rozpotu na r. 1912 v Cislajtanii celkem 7199; z toho
jich v Cechách 2069, ili pes 287%, na Morav 8

iliipes 11-6%, ve Slezsku 1 77,* i 1 i 2-5%, v eský
zemích tedy 42-8%, siln nad cislajtanský pr

mr. Tady je nejpádnjší doklad, jak mítko podle potu obyví

ani pi konceptu nepostaovalo a jak by se už mením podle pcK

obyvatel hrozn kivdilo eským zemím. Tím nesnesitelnjší jí

ovšem kivdy ty, když se na eské zem ve všech oborech z dak

nedostává ani tolik konceptního úednictva, co by na n pipad

podle potu obyvatel.

Nejhe pochodily eské zem pi státních stavba
(podle rozpotu ministerstva veejných prací na r. 1912). Sou\

to ovšem již s faktem v dívjších úvahách zde již vyloženým, že

stavby silniní a vodní se v eských zemích vynakládá nepomi

nepatrn státních penz (zejména na Morav). Ale pi stavebn

státních úadech nejedná se pouze o silnice a vodní stavby, nýl

je tu mnoho technických úkol jiných, které pi nepomrn I

vyvinuté technice a pi hospodáské síle eských zemí zajisté

vyžadovaly mnohem vtšího potu inženýr nežli v jiných zemí

Zatím je tomu zrovna naopak. eské zem mají inženýr nepomi

mén, nežli by na n pipadalo podle potu obyvatel.

Ze všech inženýr ve státní stavební služb v Cislajtanii zam
naných potem 865 pipadá na Cechy 171, ili sotva 19-8

na Moravu 55, ili sotva 6-4%:, tedy na Cechy s M
ravou jen 26-1%, kdežto poet obyvatel je 32-c

z Cislajtanie. Na Tyrolsko s Vorarlberském s 3"8%. obyva

pipadá více inženýr než na celou Moravu, totiž 58 státních in

nýr. Podle toho pomru obyvatel mlo by na Morav bý
140 inženýr (víc jak 23^násobný poet) a v (

chách 361 inženýr (víc jak dvojnásobný poct
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ríi poštovním editelství v Cechách je dle roz-

in na r. iyi2 konceptních (právnických) sil 159, ze všech 632
islíijíanských, ili skoro 25-2% a na Morav je právník pi poštov-

lini editelství 47, ili 7-3%. I tu je Morava hluboko (kkI prmércni
islajtanskýni. Podle potu právník pi poštovním editelství

Tyrolsku, jichž tam je 34, mlo by jich býti na Morav
(O 35 více) a M Cechách 186 (o 27 více). Tedy také tu jsou

iii eskc citeln zkráceny (hlavn iMorava).

Tri služb veterináské (v rozpotu ministerstva

nailství) je ve státním rozpotu 1912 vykazováno 527 zvro-

.i, z nichž je v eských zemích 175 (v Cechách iiC, na Morav
l, ve Slezsku 15) ili jen 33-2%, kdežto dobytka hovzího je

mu lbem vyšší procento.

V alpských zemích je zvroléka 166, ili
1':'%.

V rozpotu ministerstva obchodu je krom toho obsažen znaný
\lad na úednictvo a mužstvo od státu vydržované pi ú a-

>h námoních a pro službu v pístavech a pi
Iravotní služb námoní; na r. 1912 iní ten náklad

085 mil. K, kterého ovšem v korunních zemích mimo moe býti

I mže. Také z toho mají pobežní zem výhodu proti zemím eským.
Pi námoních a pístavních úadech je 23 právník, 10 plaveb-

Mch úedník (kapitán a jich píruích), 3 lékai a zvrolékai,

inženýr s adou nižších stavebních a manipulaních zízenc. —
lobn je celá ada zízenc v rzných pístavech v Pímoí, v Dal-

Kuii a na ostrovech Adriatického moe.
K tomu ješt pistupuje mnohem vtší vcný náklad na tuto

.iítavní a námoní službu (1912 6-262 mil. K). — Nejvtší položka

sak je vykazována na podporu námoní plavby rzným paroplaveb-

n spolenostem (rak. Lloydu, Dalmatii, Ragusei,
vustroamerikan atd.) a na podporu stavby lodí s celkovým

lákladem státním 20-641 mil. K, proti kteréžto položce je úhradou

ize 0-39 mil. K. Dále na skladišt v Terstu celkový doplatek (po

jidetení úhrady) 0-698 mil. K a jiná menší vydání (na p. na ná-

noní observato v Terstu atd.).

*

Ze všeho je vidti, že eské zem, a mezi nimi zvlášt Morava,
;sou v každém oboru státní správy a zvlášt pi stavu úednictva
onceptního velmi citeln zkracovány a je to zajisté také z ásti
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píinou oné známé u nás byrokratické tžkopádnosti a liknavo;

kterou veškeré obecenstvo i celý život kulturní a hospodáský tr

3. Hmotné postavení a postupové pomry úednictva v eských

semích horší, nešli v zemích ostatních, zvlášt než v alpských zemí

Úednictvo v eských zemích není pouze v nedostateném po<

ustanoveno a tím znan více pracemi obtíženo, nýbrž krom tc

jeho pomry hmotné a postupové vbec jsou mnohem nepízniv

nežli zejména v alpských zemích.

Na dotvrzení toho nám mohou býti pehledy o stavu a rozdl

úednictva konceptního pi rzných oborech státní správy, jak

vykazuje rozpoet na r. 1912

:

Pi konceptu politické správy v jednotlivých kor

nich zemích bylo úednictvo zaazeno takto do dietních tíd •}

v dietní tíd
Zemé m-V VI VII VIII IX X praktikanti

s adjut vset

v Dolních Rakousích . . 4 18 21 17 35 33 35 16:-'

v alpských zemích ... 16 58 80 42 170 94 100 56(

v echách 6 53 89 30 144 108 136 56(

na Morav 3 17 30 13 53 29 37 18^.

ve Slezsku 2 6 10 5 17 10 10 6(

v Halii s Bukovinou .9 41 93 38 178 99 136 594

v Dalmácii ...... 3 9 12 7 31 13 20 91

ve všech zemích .... 43 202 335 152 628 386 474 222C|

!

1 Dietní tídy státních úedník jsou: v I. je ministerský pedse?

v n. jsou ministi a pedsedové nejvyšších soudních dvor a pedseda li

vyšší státní útárny; ve III. jsou místodržitelé, pedsedové vrchních zo

ských soud, nkteí (starší) senátní pedsedové nejvyšších s. dvor anki
sekní chefové v ministerstvech; ve IV. tíd jsou zemští presidenti, mííi

držitelští místopedsedové, pedsedové nkterých finanních zemských ti

telství, sekní chefové v ministerstvech, pedsedové nkterých poštovnJ

editelství, pedseda vid. policejního editelství a j.; v V. tíd jsou hlal

dvorní radové; v VI. tíd vrchní radové rzných odvtví (kro

^

úetních vrchních rad, kteí jsou v VII. tíd jako zase úetní radové v VI

tíd); v VII. tíd jsou radové; v VIII. tíd vrchní komisai, finanr

místodržitelští sekretái, okresní soudcové, vrchní inženýi atd. ; v IX. H^

komisai, soudcové, inženýi, okresní lékai atd. a konen mladší a poj|i

zenjší úedníci v X. tíd ; kdežto XI. tída státních úedník není již ?<

koncept, nýbrž pouze pro nižší manipulaní úednictvo. — Platy roní j!'

v I, tíd 24.000 K; v H. tíd 20.000 K; v IH. tíd 16.000 a 18.000 K;;i

IV. tíd 14.000 a 16.000 K; v V. tíd 10.000, 12.000 a 14.000 K; v VI. ti|(

6400, 7200, 8000, 8800 K; v VH. tíd 4800, 5400, 6200, 6400 K; v VIH. ti|(

3600, 4000, 4400, 4800 K; v IX. tíd 2800, 3000, 3200, 3400, 3600 K; v
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1 v procentech na jednotlivé dietní tídy by pipadalo pí
lolitické správ v jednotlivých korunních zemích:

v dietní tíd honorovaných
V zemi ra-V VI VII VIII IX X praktikant

Dolních Rakousích . 26 IV— 129 10-4 21-6 202 21'6

alpských zemích . . 2-8 10-4 143 T6 30*4 16-8 17*8

Cechách 1*— 9'4 16-7 6-3 28-6 19*1 24'—

1 Morav 1*7 9*3 16-6 7*2 291 16'9 20*3

Slezsku 3-3 10*— 16-7 8'3 283 16-7 16-7

Halii s Bukovinou . 1*5 6'9 15-6 6-4 30— 16-7 22 9

Dalmácii 3-1 95 12-6 7'4 32*7 13-7 21-—

Z tohoto pehledu je hned vidti, že j e v Cechách p r o-

(11 to nejhe placených politických úedník
laleko nejvyšší, a že zase nejlépe placených
(• jich tam nejmén (u nejlépe placených krom Halie

r.ukovinou). Na p. v alpských zemích je adjutovaných praktikant

I! 17-8% (ano ve Slezsku jen 167%), kdežto v Cechách je jich

líných 24%; V nejnižších dvou stupnicích plat, totiž úedník v X.

lictní tíd a praktikant s adjutem je v Cechách 43'i%, kdežto ve

^Iczsku pouze 33^/3 %• a v alpských zemích 34-6%;. — Naproti tomu

v Cechách v VI. dietní až do III. tídy jen 10-4%: úedník politi-

kých, kdežto ve Slezsku 13*3% a v alpských zemích 13*2%,.

Ve tídách VII. až III. je v Cechách jen 26-1%,, kdežto ve Slez-

^ku 30%.

Také u státních léka je tomu podobn. Ze 133 léka
ikresních) v alpských zemích je jich v nejlépe placených

tídách (VII. a VI.) 10, ilí 7^2%, kdežto ze 115 léka
okresních v Cechách jsou v týchž tídách pouze
4. ili sotva 3,>4,%'.^

Podobn nepíznivý postup .je u konceptu
^tátní policie v Praze proti policejnímu konceptu ve

\"ídni. Podle rozpotu na r. 1912/13 bude právník u policejních

editelství

:

tíd 2200, 2400, 2600, 2800 K; v XI. tíd 1600, 1800, 2000 a 2200 K. Rzné
stupn plat v jednotlivých tídách dosahují se podle stáí služebního v do-

'tyné tíd. Krom plat jsou pro každou tídu pimené aktivitní pídavky
nebo pi tídách IV. až I. funkní pídavky, které uvádti není potebí.

^ Je teba vytknouti, jak mizerné jsou postupové pomry u státních

I

léka, naprosto nesrovnatelné s právnickými kariérami, ba jsou horší nežli

u mnohých úad obsazených lidmi bez akademického vzdlání.
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v dietních tídách
IV V VI VII VIII IX X placených

praktik, všech

ve Vídni 1 I 14 32 44 75 35 18 220

v Praze — 1 4 10 20 23 12 11 81

a tedy v procentech: ,

v dietních tídách
IV-V VI VU VIII IX X praktikant

ve Vídni 0-9 64 145 20— 341 15-9 82
v Praze 12 4 9 12-4 247 284 148 13-6

Tedy huben placených praktikant jev Praž
13*6% proti pouhým 8-2%'. ve Vídni a placenýc
praktikant a konci pist (v X. tíd) je v Praž
28'4%,, ve Vídni však jen 24'i%!. Za to až do íjna 1912

j

v Praze v nejlépe placených tídách (od VIL až c

V.) pouze I5'4%., kdežto ve Vídni 21-8% a teprve c

I. íjna 191 2 bude v Praze v tchto lepších tídách i8^%, vžc

ješt znan mén než ve Vídni.

Od I. íjna jsou v Praze systemisována nová 2 místa v VI

dietní tíd a i v VI. tíd.

Také pi soudech nejsou soudcové v eských zemích tak výhodt

placeni jako v zemích alpských.

(Zde zase obvody vrchních zemských soud ve Štýrském Hrade

Inšpruku a Terstu oznaíme alpskými.)

Soudcové jsou takto rozdleni v dietní tídy:

* v obvodu vrchních v dietních tídách auskultant
ft zemských soud III- V VI VU Vffl IX a praktik, všech

vídeského 19 91 232 268 249 260 1119

alpských 19 94 258 233 330 261 1196

pražského 16 120 326 264 411 356 1492

brnnského .... 10 60 137 150 208 172 737

krakovsk. a Ivovsk. . 31 152 473 442 711 358 2167

zaderského .... 4 20 46 46 68 35 219

V procentech byli tedy soudcové zaazeni v jednotlivý(

obvodech do dietních tíd:

v obvodu vrchních v dietních tídách
zemských soud IH-V VI VII VIII IX auskultant atd

vídeského I'? 81 20-7 24— 223 23-2

alpských 1-6 7-9 21-6 195 276 218

pražského 11 8'— 21*8 17-7 276 23-8

brnnského 1*4 8*1 186 20*4 281 23-4

krakovsk. a Ivovského 14 7— 21-8 20-4 329 16*5

zaderského 1*8 9-1 21-— 21 — 311 16 —
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J Zase je u soud
: e|l t o nejhe p 1

I

v eských zemích nejvtší pro-

lacených soudc: auskultant a prak-

ikant (v obvodu pražském 23-8%, v obvodu brnnském 23*4%,

lezlo v alj)ských obvodech jen 2r8% a v Halii s Bukovinou a

/Dalmácii i6>4%, resp. 16%!). Soudc v IX. tíd s aus-

<t|íltanty je znané pes polovici v eských že-

mlích (v brnnském obvodu 51^,%, v pražském skoro také tolik

'51*4% ), kdežto v jiných obvodech nedosahují
M) I o v ik y (ve vídeském obvodu jen 45J^%, v Dalmácii 47*1%,

.lipských obvodech a v Halii' s Bukovinou 49*4% ). Za to v n e j-

. pc placených t i^ í d á c h (VI. až III.) je v Cechách
( n 9-1%, v alpských 9^% a ve vídeském 9-8%.

vlášt procento dvorních rad je v pražském
hvodu nejmenší vbec ze všech obvod a že

I) jde asi na úet soudc eské národnosti,
ikáže se pozdji.

Pi finanním konceptu jsou podobn jako v ostatních

ob-Drech právníci v eských zemích znan zkráceni nejen co do

>tu, nýbrž co do hmotného a spoleenského postavení.

Konceptní úedníci finanní byli rozdleni v jednotlivých zemích

;akto do dietních tíd:

V zemích
IV-V

v Dolních Rakousích . 7

.1 ;ilpských zemích . 9

v Cechách 8

na Morav 2

Slezsku 1

v Halii s Bukovinou . 10

v Dalmácii 2

VI
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inaíHJako ve všech pedešlých oborech státní správy tak i pi f ina:

ním konceptu je nejhe placených úedník praktikant
v Cechách nejvtší procento (116-4%,, proti 16-2^/

v Halii s Bukovinou, 15%' v Dolních Rakousích, 14-9% ve Slezsk,

a 13V3 v Dalmácii). — I

Ješt he je tomu, když piteme ješt finanní koncipist

(v X. tíd) . Tchto nejhe placených úedník
v poslední tíd a praktikant je v Cechác
37'4%., ili skoro ti osminy (v Halii s Bukovinou a n

Morav 37-1%, v Dolních Rakousích 36-1,%', ve Slezsku 35-87(-

v alpských zemích jen 34-9% a v Dalmácii 33^/3%). (Ve tídác

IX., X. a praktikant je zase v Cechách a na Morav nejvíce, toti

58-4% proti 56% v alpských a 567% ve Slezsku). Naopa!
v nejlépe placených tídách (od VH. až do IV.)

j

v Cechách finanních právnických úedník i

rozhodn nejmén, totiž jen 20'4% (na Morav a v Ha
lii s Bukovinou 20-8%,, v Dolních Rakousích 213^%

v alpských zemích 22*3%, ve Slezsku 22*4%, v Dal

macii 24%).

U berních úad bylo úednictvo v jednotlivých zemici

rozvrženo do dietních tíd

:

v dietních tídách
v zemi

v Dolních Rakousích . .
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( iiýcli ])iaktikant, kteí v rozpotu nejsou uvádéni. Za to v n c j-

^lednjší tíd (XI.) a placených praktikant
hromady je zase v Cechách nejvíce, totiŽ44%
iii 437% na Morav a ve Slezsku, 43'2%, v Halii s Bukovinou,

, v alpských zemích, 41*8% v Dalmácii a 4i>^%
) o I n í c h R ak ou s í c h).

V nejlépe placených tídách (IX. a VIII.) je

iiícli úedník v Cecháchnejmén(vCechách
\%, na Morav a ve Slezsku 277%, v Halii s Bukovinou 28%,

)almacii 28-8%, v alpský ch zemích 28-9%, v Dolních
k o 11 s í c h 29-4% )

.

(Pokraování.)



Funkce politických stran ve veejném život

moderních demokracií.

Napsal Dr. Edvard Beneš.

Politika má za úkol upravovati sociální prostedí tak, aby li

mohli v nm co nejlépe ukojovati své poteby a snahy. V r
ných dobách bylo toto upravování prostedí vedeno rzn dle toho,

j

lidé se navzájem oceovali. Dle toho, jak stoupala i klesala ce

lidské osobnosti, upravovalo se i prostedí brzy tak, aby mly z to

pevážný prospch jen nkteré vrstvy státu, brzy zas tak, aby dosta

se prospchu i vrstvám širším a nejširším. Aristokratism jakéhok(

druhu upravoval prostedí vždy jen pro nkteré, velmi málo poet

vrstvy.

Naproti tomu demokratická politika žádá upravování proste

tak, aby každý jednotlivec mohl co nejlépe ukojovati své p

teby a snahy.

Cíle toho dosahuje demokratism tím, že iní zadost dvma po

mínkám, které jej jako systém charakterisují

:

I. demokratism je systém, kde každý má míti možnost projev

svou vli a ukázati tak, jak by se prostedí mlo upravovati

;

2. demokratism je systém, kde každý má míti právo pímo pr

vádti tuto svou vli svou spoluprací a upravovati prostedí tak, al

to bylo k jeho prospchu.

V demokratismu mohou tudíž všichni projevovati svou vli. A

v pravém demokratismu také mají míti všichni právo pímo sv(

vli uplatovati, spolupracovati na upravování prostedí, spol

spravovati celou spolenost. Nemže a nemá tu býti lidí pa

sivních a aktivních, tedy ovládaných a ovládajících.

V pravém demokratismu není tudíž vlády, je jen správa. Pro

demokratism nemá býti lidovláda, nýbrž lidospráva (lido^
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If^fovernement). Lidovláda je jen demokratism nedokonalý, dnešni,

(.hodný.

'

\ nluni tchto vcech, jak pi projevováni tak i uplatování vle

lil hraji politické strany rozhodující úlohu. Ony práv jsou oním

;tncni, jenž v demokratickém stát jedin umožuje obé tyto in-

ti, takže ony jsou nutným doplkem a zárove podmínkou dneš-

liio demokratismu.

Okolcni všech politických stran jest, aby zastupovaly zájmy

ité skupiny oban a pivádly je v harmonii se zájmy ostatních

i|)in ve prospch dobra a blahobytu všenárodního. Mají se snažiti

liti v život kollektivní iflee své skupiny s ohledem na všcnárodní

Tím, že toto iní, a zpsobem, jakým to konají, iní strany práv

losi onm dvma nutným podmínkám moderního demokratismu.

-tupováním zájm své skupiny projevují vli lidu a celého ná-

l;i, jež nemže se v moderní demokracii projeviti

iiak, nežli takto fragmentárné prostednictvím
kolika stran; a teprve pak z tchto fragmentámích vlí je

I a hledati synthesu a harmonii, která by vyjadovala v jednotlivých

::kách jednotnou vli celého národa.

Vtlováním svých kollektivních ideído spoleenských insti-

uci strany pak iní zadost i oné druhé podmínce demokratismu, jež

|.ádá, aby lid ml možnost nejen vli projevit, ale také ji uplatovat

i spoleenském život.

Jako totiž se vle lidu nemže projevovat jinak nežli prosted-

civím politických stran, tak také nemže se uplatovat
- a zde ta nemožnost z rzných dvod je ješt vtší — ve spo-

\nských institucích jinak, nežli pomocí politických
iran.

1 Slovo demokratism, jež znamená doslovn vláda lidu, je tedy

ým výrazem dnešního stavu, kdy lid prostednictvím orgán volených

dne. Ale jedná se práv o odstranní vládnuti a nahrazení jeho spra-

váním. Bylo by tudíž teba pro tuto idei nového názvu. Náš pojem

ido správa dobe by tomu odpovídal. Jinde uinny jiné pokusy. V po-

lobném smyslu užil E. Fournire slova Sociocratie. (E. Fournire, La

>ociocratie, Paris 1911.)

- Viz o tom: What is party, by A. H. Morse (Pol. Science Quaterly,

ó). - F. Paul sen, Parteipolitik und Moral, Dresden 1900. — C. Far-

ái, I partiti politici, Torino 1909. — A. Prins, De TEstrit du Gouverne-

nent Démocratique, Bruxelles 1906. — O. Stillich, Die politischen Par-

eien in Deutschland I., Leipzig 1908. — Jesse Malý, Political Parties in

he United States 1846—1861, London 1900, a j. v.



Zkoumáme-li tudíž v tomto smyslu poslání politických stran •

veejném život v moderní demokracii, vidíme, že konají tyto d •

žité funkce.

A. Jsou nástrojem pro projevování vle lid

B. Jsou orgánem pro uplatování této vle
spoleenských institucích.

A. Jako nástroj pro projevení vle vykonávají pak tyto sj

ciální funkce

:

j

1. Jsou interpretem jednotlivých fragmentárních vlí urit}'

skupin národa a tím zárove nástrojem pro projevení vle cek

národa.

2. Zpracovávají kollektivní idee jednotlivých skupin v pevné

oprávnné pesvdeni.

3. Jsou orgánem, prostednictvím jehož mohou všecky zájmy

energie spoleenské se projeviti a tím pak i uplatniti.

B. Jako orgán pro uplatování vle lidu mají pak politic

strany tyto ti zvláštní funkce

:

1. Spolupracují pi innosti zákonodárné, vkládajíce svou ví

do zákon ve snmovnách usnesených.

2. Provádjí pímý nebo nepímý vliv na ízení a sprav

vání institucí spoleenských mocí výkonnou.

3. Zabraujíce moci výkonné, aby nezneužívala své moci a njj

zotroila moc zákonodárnou, iní ve stát demokratickém revoluj,

zbytenou.

A. Strany jsou nástrojem pro projevování vle lidu.

I. Jsou interpretem jednotlivých fragmei
tárních vlí uritých skupin národa atím zár<

venástrojem proprojevení vle i celého národ

Jen jednotlivec s pevn vyhrannou a pesn vytenou vlí m;
jednati. Ví, co chce, celá jeho duševní innost je proniknuta jedinc

snahou, jediným chtním, a on tomuto chtní mže snadno dát výr

inem, jenž pesn odpovídá jeho vli. Vle jeho je vedena jeho p<

tebami a jeho instinkty, ukojení jich pak dje se uritými innostm

jež jsou prostými projevy jeho pesn vyhranné vle.

Dav nemže jednati. Dav nemá pesn vyhranné vle. Da

skládá se z jedinc, z nichž každý má své speciální poteby a ii

stinkty. a proto vle jejich je vedena rzn a mže se projeviti v r;

ných inech. A i tam, kde poteby a instinkty jedinc jsou totožn
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ilOlliou býti vúlc a proto i iny zcela rzné, protože každý jednotlivec

ichází se v docela rzných pomrech, má zcela rozdílný duševní

)iid a proto i vnjší i vnitní podklad jeho usuzování je rozdílný.

Jde-li nyní o to, aby dav pece mohl jednati, je nutno, aby vy-

iliiil dv podmínky. Pedn musí se v nm vytvoiti jistá jednota,

lirannost a pesnost vle : vle kollektivní. Jen tehdy, když

vytvoí tato jednotná a pesn vyhranná vle kollektivní, jako ji

linie vyhrannu u jedince, je možno pevésti ji v in. Zájmy a po-

rby jednotlivc a z nich plynoucí názory o té nebo oné inní)sti

HUSÍ býti prozkoumánv a musí se shledati, v em jsou totožné, v em
.111 si blízky, a v em je možno je slouit v jednotný zájem a názor

•llcktivni, jenž by dal podklad jednotné kollektivní vli k inu. Cíli

mak eeno, je nutno organisovat dav, organisovat jeho zá-

iiMTi, názory a vli, dát mu tím jistou individualitu a uinit

i tak spoleenským organismem.
Aby však dav byl úpln organisován, je teba vyplniti ješt dru-

>j podmínku. Jednotlivec mže jednati, protože je skuteným je-

iiiicem, biologickým individuem, dokonalým celkem biologickým.

IXnv nemže býti nikdy takovým biologickým jedincem jako lovk-
!i<Iividuum

;
jeho kollektivní vle jest jen abstrakcí uritých prvk

vlí jednotlivých. Dav, jenž dojde urité kollektivní vle. stává se

lun sice organismem, ale organismem spoleenským, jt. j.

irganismem s daleko menší mírou individuality nežli jedinec.

Takovýto organism s jistou vyhrannou vlí kollektivní mže usu-

zovati, mže se shodnouti, ale nejsa individualitou biologickou,

nemže pímo jednati. Vli svou mže provésti jen delegováním,

vwolením si tch jedinc, již vli jeho vyplní, již jednají.

A' tom spoívá druhá podmínka organisace a možnosti jednání

u davu : musí penášeti svou vli na jednoho nebo
více jedinc, aby tito v jeho smyslu ji vyplovali.
( Proto celý demokratism musí spoívati na principu zastu-
pitelském.)

Vytvoování jednotné kollektivní vle v uritém davu a vyvo-

lení tch, kdož vli tu mají pevést ve skutek, jest tedy organi-
^ v án í d a v u.

Bez své vnitní organisace dav nemže uiniti nic. Je to bez-

ivámá massa, v níž se kolotají jednotlivé zájmy, poteby, idee a mí-

nní jako atomy prachu v rozvieném vzduchu. Je to slepý rej zájm
a egoistických snah a instinkt, jež se podobají hlubinám moe, kde

každý živoich slep se ítí za ukojením svých nevnitnjších poteb.
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Vnitní organisace vytváí z davu teprve spoleeský organism, j(

:

mže míti trvalý vliv na další vývoj a život spolenosti.

Aby v národ a v demokratickém stát mohly vzniknouti pc

tické strany, je také teba organisace dav, jež strany politické sk •

dají/ Každý jednotlivec má urité zájmy a dle tch tvoí si p
stavy, idee, názory o tom, jak by se mlo prostedí upravovat, v.

prospívalo jeho zájmm. Tytéž zájmy, vyskytnuvší se u ady li

(jimž asto teba jediný lovk na totožnost tu ukázal, nebo zájij

ty osvtlil a v nich je probudil), sbližují pálí tuto adu lidí, násh''

kem zvláštního psychologického processu, v dav. Tento dav, vede

týmiž zájmy a touž ideou, pijme jako celek tuto ideu (nebo
i

vnitn rzné modifikuje) a vytváí si tak idee kollektivní. Jakm;

jde nyní o to, aby idee ty vešly v život, dav ten sám sebou se vnit

organisuje: z ideí kollektivních vytváí se uritá kollektivní vi

k inu a tím dav nabývá už zvláštní tvánosti : stává se spoleensk)

organismem.^

Tyto spoleenské organismy pecházejí pak nutn samy sebj

vnjšími okolnostmi v politické strany, jsou-li vyplnny urité pcj

minky : vyvinou-li se totiž tyto organismy ve spolenosti s urit

vysplou sociální strukturou, je-li spolenost ta ve stadiu, s jak)

se setkáváme v moderních státech konstituních, a je-li vedoucíij

faktory spolenosti té dáno obanm to, emu íkáme moderní dem

kratiké svobody; svoboda pesvdení, slova, tisku, svoboda shr

mažovací a sdružovací, jistá práva konstituní a rozhodování vše

oban v otázkách veejného života.

Jakmile tyto podmníky tu jsou, tu se massy lidu. celý nár(

v urité spoleenské organismy s kollektivními ideemi a s kollektiv

vlí vyhranný, rozvrstvuje sám sebou v politické strany. Tyto sp

leenské organismy s kollektivní vlí stanou se prost tím, že

octnou v dnešním prostedí demokratickém, politickými stranar

moderními.

Jsou to tedy píiny, abych tak ekl, mechanické a tec

1 Ohne Organisation ist die Demokratie nicht denkbar. — Eine Klas:

dle an die Gesellschaft bestimmte Forderungen stellt — bedarf sowohl a

wirtschaftlichem als auf politischem Gebiete der Organisation, als des ei

zigen Mittels zu Erzeugung eines Gesamtwillens. — R. M

chels, Zur Soziologie des Parteiwesens in der Modernen Democratie, Lei

zig, 1911.

2 Viz knihu: C. Ferrari, I partiti politici.
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1 r k , jež si vynucují organisaci dav ve strany politické. Lid

liiveol) neorganisovaných prost jednati nemže.^

Tedy : Zmna podmínek životních a sociálního prostedí, o niž

iliijo i>olitika, je možná jen vnitní organisaci dav. Tato organi-

dav vzniká diffcrcncováním se dle zájm a poteb a z nich pak

sváením kollektivních ideí a kollektivní vle; chtjí-li pak tyto

le a vle hýli ui)latnny v institucích, musí vytvoit organism

' dvod mechanických a technických), ponvadž jen taikový or-

iiism mže dáti výraz své kollektivní vli. voliti si své výkonné

;any a prostednictvím jich pak jednati. V prostedí demokratickém

ito spoleenský organism pechází pak nutn v stranu politickou.

111 politické strany stávají se ztlesnním vle jednotlivých skupin

ii)da, jednotlivých vlí fragmentárních. Vle celého národa není

I. li/ jednotná, ponvadž ani zájmy nejsou jednotné. Má-li se v n-
UM otázce projevit jednotná vle národa, musí vzniknouti

\nthesi z fragmentárních vlí všech stran politických.

Tím stává se strana nutnou podmínkou polit i-

kého života v moderních státech demokrat i-

' ých vbec. Politicky jednati davy nemohou, leda když se or-

nisují v politické strany. Shromáždní lidu bez stran, t. j. neorga-

isované, bylo by chaotické, bezmocné, bez cíle a bez konsekventnosti

rozhodnutích ; nemlo by vyhranných kollektivních ideí ani kollek-

í vle. Teprve, když v takovém shromáždní, v davu, nebo celé

lanosti se zájmy a poteby roztídí a totožné zase spojí, když

ivoí se takto kollektivní idee a kollektivní vle, a tím pevné orga-

smy, mohou jednotlivé takové skupiny se dohodnout, usnášet,

svých potebách uvažovat a hledat i rozhodovat o prostedcích, ja-

rní by bylo možno cíle dosáhnout.^

A jen tak také je možno, aby zájmy a snahy jedné takové sku-

)iny mohly se postavit vedle zájm a snah skupiny druhé, aby vzá-

emn nutnost a poteba tch nebo onch se mohla ocenit, aby vzá-

iiiiný pomr jednch k druhým a tím oprávnnost jednch nebo

•ihých se mohla stanovit a získat tím vzájemná rovnováha mezi

•\T11

;v

* Podobn soudí Paulsen, 1. c, v tomtéž smyslu píše Michels, 1. c.

2 Die unorganisierte Masse ist wie der Flugsand, denn der Wind hier-

lin oder dahin weht. Durch die Bildung fester und dauernden Parteien

ffird die Menge verhandlungs- oder beschlussfahig. — Paulsen, Parteipo-

itik und Moral. — Viz také R. Michels, Zur Soziologie des Parteiwesens,

íde se praví: Souveráne Massen sind unfahig, auch nur die notwendigsten

'cschlusse auf direktem Wege aus sich selbst heraus vorzunehmen. S. 26.
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jednotlivými tmi skupinami. Má-li prospívat celek, je nutno hlec

dosíci této urité rovnováhy a tohoto vzájemného postavení zájr

jednch proti druhým, dle nhož je jedin možno soudit, jak sil

je ve spolenosti proud zájm jednch a proud zájm a potí

druhých. V dnešní demokratické spolenosti, kde stále a stále prost(

kem dohodování a uzavírání svobodné smlouvy mizí princip autor

a znásilnní jednoho privilegováním druhého, život politický ne

jinak vybudovat. Tak také je jedin možno docílit konen jednot

vle národa v jednotlivých problémech speciálních.

Jsou tudíž politické strany interprety jedn
tlivých fragmentárních vlí^ vlí jednotlivý(
skupin národa, a zárove nástrojem pro projeve
konené jednotné vle národa vbec,

2. Strany zpracovávají kollektivní idee je

notlivých skupin v pevné a oprávnné pesv
cení.

S touto první funkcí politických stran souvisí hned další jej i

dležitá funkce, kde vidíme, jak úlohy davu. lidu, a politické strai

z davu vytvoené, se pojednou zcela obracejí. Davy nejprve svý

zájmy psobí na vytvoení politické strany; tato pak byvši vyt^

ena, psobí nyní zptn zase na dav.

Kollektivní idee urité skupiny lidí jsou vesms výrazem slepý

cit, vášní a tužeb spoleenských skupin a dav. Jednotlivé pote

tak, jak jsou pociovány od jednotlivc, dostávají výraz v bezohk

ných, egoistických a jen za ukojením vlastním se ženoucích sn

individuelních.

Tento charakter dostávají tyto snahy, i když se slouí ve sna

kollektivní a vytvoí kollektivní idee. Ba, psychologie dav úkazu

že jednotlivec, vida, že je podporován adou jiných, je si jednak t

více vdom oprávnnosti svých tužeb, jednak erpá pímo posily z v

kého potu svých druh, a nejen síla mravní, ale i vdomí síly

sické tu psobí, že tím usilovnji jde za ukojením svých snah; j'

tudíž výslednice takových prvních slepých cit u dav ješt siln]

nežli by byla u jednotlivc, vzatých individueln, nedavov.

Týž zjev objevuje se ovšem i u politických stran. Davy vytA

reji si kollektivní idee, slepé, bezohledné, útoné a pímo k cíli ^

douí
;
politická strana, jež má být zosobnním kollektivní

ideí .a kollektivní vle dav, tyto slepé síly vždy pejím
ale zpracovává je. Dje se to tímto procesem

:
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Politiiká strana, jsouc nástrojem politického života k provádní

it kolk-ktivni vle, jwáie svými orgány pracovati dle poteb

vch píslušník. Tu však narazí na adu skupin jiných, ^xxiobných,

radu jiných politických stran. Kollektivní vle srazí se s koUek-

iii vlí jinou. Nastávají vzájemné konflikty, a v tch strany vy-

iiiji jdcii z nejdležitjších svých úkol: ukazují, v em jsou ony

pé city jejich len správným a dobrým výrazem poteb, v em
11 oprávnni' a musí tudíž dostati ukojení, v em mají jim ustou-

1 zájmy jiné, v em eventueln slq)é city len vlastní strany musí

lixiifikovati své nároky a snahy. Krátce: strana slepé city a vášn,

uliv a snahy, více z instinktu vzešlé, zpracovává rozumovým uva-

..iníiii a myšlením, pi nmž opravdová politická strana, vdomá
vélio úkolu tak, jak jsme ji definovali, musí bráti v úvahu oprav-

né touhy a snahy i skupin jiných, a v konené své úvaze musí bráti

icl k prospchu celého národa a celé spolenosti.

Druhým podstatným úkolem stran tedy jest zpracovávání
. p ý c h cit a snah jejich len rozumovým u v a-

\ á ním a myšlením.
K jakým cílm nese se tato práce strany? Strana zpracf)vává

jjSvých stranník tak, aby z neuvdomlých, slepých a instink-

Ijch tužeb uinila uvdomlé pesvdení, právn

|ravn zdvodnné. Za tím úelem musí tyto city usoustavnit,

)it z nich jednotný celek, kde každý cit, každá poteba a každý

l^davek toho kterého lena je postaven na své místo, je cícenn se

stránek, je stanovena jeho oprávnnost, spravedlnost, nebo pe-

lost a nesprávnost.

Aby však se to mohlo stát, musí strana dokázat, že její poža-

vky a poteby skuten vycházejí z nutností spoleenského života,

nutností života národního, že odpovídají názorm morálním a

rávnim (a již morálky a práva ideálního i práva a morálky Ijžné,

ráv existující spoleností pijaté), a že se dají slouit v uritý celek

ožadavky skupin ostatních. Krátce, strana musí v y p r a c o-

.1 1 t h e o r i i života spoleenského, z jejíchž princip by

-oházelo, že práv ony požadavky její jsou odvodnny a opráv-

uiy; musí mít celkový názor na svt. o sestavení a ízení spolenosti,

nhož by vyplývalo, že práv ty požadavky, jež ona hlásá, z toho

tému plynou, a že pi tom systém ten správn oceuje (dle mrav-

i. a morálních názor) i zájimy jiných skupin oban.
To je to, co nazýváme t h e o r i í a názory strany, jež jsou

musí býti filosofickým podkladem programu
NAŠE DOBA. R. XIX., . 7., 1912. 20. dubna. 33
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každé strany, iieniá-li jinak býti i strana pokládána za \hv

sdružení zájmové, jež s ostatním celkem spolenosti a národa nec

mít nic spoleného a jehož egoism by neopravoval k tomu, co (

a žádaji strany politické. V tom smyslu tedy strana zpracov

slepé city a tužby dav.

Na tom pak se zakládá veškerá její další itmost. Majíc up

ovati náboženské, národnostní, hospodáské, kulturní a jiné záj

své skupiny, musí se zasazovati o provedení rzných opatení v iii

tucích a ádech spoleenských. Jiná strana usiluje o totéž. Nastá^

tudíž konflikty zájm a poteb. Strana musí tu dokazovati, že

opatení jsou správná.

To iní ."^trany tim, že každou otázku veejnou dkladn pn

,rají, osvtlují a diskutují ve svtle svých teorií a s hlediska záj

své skupiny.

Informuji tudíž leny své skupiny i celou ostatní spolccr

o podstat nejrznjších otázek veejných s hlediska svého i sku

protivných.^

(Pokraováni.

1 Viz také: A. H, Morse, The Pláce of the Party in the Polit

System. (Annals of the Amer. Academy of the Polit. Science, 1891.)



Polská belletrie za rok 1911.

(Dokonení.)

V kategorii beletrie výluné psychologické radím z loft-

i li novinek polských tyi : Stanisl. Przybyszewského
MÍ(.TZch«, jimž ukonena poslední románová trilogie nejpopulárnéjšiho

I polskélic modernisty (»Synowie ziemi«). jenž co nejdíve vyjde

kém peklade a který trpliv podrobnou methodou analytickou, ale

111 mnohem jasnjším, pehlednjším, než na jaký jsme byli uvyklí

iiších dilcch autorových, líí citové i duchové osvobození ženy-matky;

luMitova s>Marzyciela«, Brzozowského »Sam všród ludzi« a Danilow-

iio »W milošci i boju«.

Reymont ve »SniIku« odklouje se od románu mass, románu etno-

u ky podbarveného a románu obyejového, jakým byli ^Chlopi*, k ro-

u jedincovy duše. Autor krok za krokem zevrubn líí duševní stav

niterný rozvoj intelligenta, jako železniní úedník nuceného žíti na

(llé stanice, duchov ubíjeného tsným, jednotvárn se projevujícím

iini, ztravovaného nudou a unavovaného bezmyšlenkovitým mecha-

mcm úednického života. Nejsa a nechtje býti poslušným strojem.

> vdržel, upadl v podivínství, jal se cestovat, stal se na konec defrau-

lUin a, když s odcizenými penzi trvale hodlá se uchýliti do ciziny.

lomí si pojednou, že dosažená rozkoš a draze zakoupený požitek ne-

nídají jeho oekávání, že skutenost zklamala jeho sny, dozná po-

luiého rozarování i koní sebevraždou. Tžišt románu netkví ovšem

ointo dost všedním dji samém, ale jednak v syté kre.sb prostedí,

nak a hlavn v hluboké malb duševních process hrdinových. —
o z o \v s k i. loni záhy zesnulý nadaný modernista i kritik, románem

.111 uprosted lidí<'. vydaným už posmrtné, podal první ást zamýšleného

'etristického cyklu »D^bina« a ve šlépjích Przybyszewského vypra-

o duševních útrapách jedince, jejž soustavn utlauje netenost ne-

pavé spolenosti a jenž není s to osvobodit se z malosti obklopujícího

vnjšku. Román jest vlastn torsem a vyšel bez konené redakce auto-

, v. ^- Neutšený život opuštnc, vržených osudem na dlažbu cizího

1 msta, sociálních vyddnc, ped nehostinností egoistických lidí úchy-

lcích se ve vlastní nitro a vyvinujících se na nedobrovolné samotáe,

>puje Danilowski, autor peložené do eštiny »Vlašovky« a mno-

lílm hlubších, nepeložených »Miniowych dni«, v sérii povídek, vyšlých

'i pod souborným nadpisem »W milošci i boju«. Nejlepší jsou tu obrázky
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vzeské a tragedie rodin po uvznných nebo zastelených revolucic

ích. — Voln piauje se k tmto tyem dílm Srokowské
denník samotáv, ironicky nazvaný »Kult tla«. Spojuje ho s nimi ai

rova záliba v detailním zachycování nálad i dojm, jimiž na vnínia

duši pi°isobí pozorování bžného svta a jakými on sám reaguje na
|

mrný dav kol sebe. Tady vtírá se však belletristovi do péra jistá, ne d

všude maskovaná vynitcenost.

Mén než historický, politický i exotický byl loni v Polsce psto
román vesnický, to jest látkov erpaný z prostedí venkovski

lidového, chlopského, který ješt ped nkolika roky ml v polské lit

ture více zástupc než kterýkoli jiný obor belletristický. Z novinek

ských opravdovou umleckou cenu mají pouze ti. Pedevším ovšem vi

románová skladba Kaz. T e t m a j e r a »Janosik, N^dza Litmanows

po stránce djové pímé pokraování díve vydaného románu »Mar
z Hrubego*. Thema románu jest známo už i v eském pvodním pís

nictví (z dramatu Mahenova); pojetí polského belletristy od pojetí

ského dramatika liší se hlavn tím, že Tetmajer více lpí na vlastní lidov

titulního hrdiny, na starých horalských tradicích a na typinosti celko\

ovzduší, kdežto Mahenovi v dramatickém zpracování látky pirozen
silo se jednati spíše o ideový konflikt. Kresbou lidových povah, hojným
váním místního dialektu, astými vložkami etnografickými a živelnou

mo láskou k pedvádnému spoleenskému okruhu patí nový podtatrar

román Tetmajerv v tutéž kategorii, jak ji u nás dostaten známe z

torových povídkových cykl »Skalného podhalí^:. — Jinak svou vesnic

látku nazírá Josef Weyssenhoff v románovém obraze »S(

i panna«. Také on uvádí nás na venek, v tsnou blízkost polské vsi a v.

venkovský lid, ale kdežto Tetmajerovi šlo v první ad o mravní, p<

hovou, obyejovou složku lidu samého, Weyssenhof zdrazuje v své p
intimní svazek venkovanv s pírodou, jeho denní soužití s obklopí

ho krajinou a hlavn lesem. Les, lov, život zve, rozkoš opravdov
lovce: takové jsou ústední látkové motivy, kol nich seskupuje autor t

jemn cítných básnických popis, že to až pekvapuje u tvrce rom
eminentn politických. Dílo celé jest vlastn adou poetických popis
rodních a sérií roztomile životných postav loveckých, po vtšin ov

lidových. Tím pipomíná Turgenvovy proslulé »Lovcovy zápis

nebo J. H e r b e n v »Hostišov. — A tetí belletristickou prací, opírs

se látkou o pozadí vesnické, jest Adama Szymaského poví

»Aksinja«, zajímavá hlavn tím, že penáší nás na území polské, le

tém pi samé Moskv a podnes uchránivší si, kolkolem obklopeno živ

velkoruským, svj pvodní polský nebo, jak spisovatel íká, lašský

rodní karakter. V prvních partiích povídky, jež ideov jest životní hist

jemné, obtavé, ale nešastné vesnianky, pevládá prvek essayistick

ten teprve v druhé, umlecky lepší ásti ustupuje belletristickému.

Wandy Grochowské »Dwór i chata« a »Wojtówna«, jakož i W
czyského »Opiekunowie wdowca« adí se sem sice volbou látky i

višt, ale jinak jako nasládlé sentimentality pro mladé pensionistky nen
literárního významu.
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Ntjblabéji representován jest v loské belictrii polské živci m a 1 o-

stský, jenž na piklad u nás v Cechách vytvoil si už celou bohatou

itiiru a má svou etnou oIkíc autor. Jednou z píin jest ovšem fakt,

iiialoriiéslo, jakí) spolccnsko-národní typ, daleko nemá jcšté v dncšnim

; ku tolio význanui, jaký pipadl nui na západ. Proto také satirism

10 v tch ncolných maloni.stských prosách polských roli posud jen

1 užnou a stžejní váha klade se jimi na konvenní kresbu sousedských

kij, nejvýš na kuse narttnilý rozpor velkomstsky odchované intelli-

(0 s pedsudkovostí patriarcháln žijícího nialomšanstva. V tom

lil j.sou dsledn držány »líanka« (od Jelské), povídkov rozve-

1.1 historie slibn se rozvíjející dívky, jež marn v svém ukrajinsko-

vském ovzduší brání se návalu vševládné místní prmrnosti a, ne-

u pf)tobné povahové energie, sama upadá na konec v úplnou bezirad-

I. za dridié pak N p o 1 o m s k é h o novellistická rta »W prochu

. iiii«, kde zl)žn narýsována vniterná rozervanost mladého lékae, nu-

iiéiu) v malém provinciálním mst haliském poddávat se tradiním

\klostem svého zanedbaného ústedí.

Pvíxlní h u m o r i s t i k a, jež dnes vbec jest slabinou všech slo-

iiskýdi literatur, jest v ['olsku representována více než macešsky. Loni

\') sice pt novinek humoristicky zabarvených, ale humor sám jest

uch vesms živlem spíš episodnim než vdím, a i tak nevymýká se nad

vnou, effektní a umle vyzdviženou situanost. Pomrn nejvtší dávku

^tšiho humoru má povídková sbírka Grzymaly-Siedleckého
i;i!erie mých známých*, inspirovaná po vtšin na drobných rodinných

I idách, nedorozumních i tragikoniických píhodách pedmstského
lanstva krakovského, v emž navazuje spisovatel na lepší místní tra-

Ba luckého, »Gíibka« Gawalewiczova opena jest djov
\zpom Inkách haliského novináe a, kdyby látka nebyla nucené roz-

nia v objemný román, staila by na effektní humoresku, jako román
>hí však rozvlán i neživotn. Nkolik svižnjších jiskiek humoru
pt obrázku Romana Wolského (»Szkice z žycia kolejarzy«)

,

jsou udušeny pílišnou povídavostí vypravovatelského rutinéra. Ješt
uenjší jest humor v M. Piskorského povídce »Gdy najlepiej

.<uje«, kde effektnost sklání se už v opravdovou fraškovitost. A J a-

rského ^Historie manjakv^ jest prosycena víc podivínstvím a bt-

iiostí látek než humorem dj, povah nebo scén.

Pehled nebyl by úplný, kdybych se nezmínil o tvorb polských
i; t o r e k, jichž jest dnes sice v Polsku dost, ale jejichž skutený lite-

rní význam po úmrtí Konopnické i Orzeszkowé a po doas-
ní odvratu Gabr. Zapolské k dramatu jest nevelký. Seriosnjší

!. Rodziewiczówna pihlásila se loni jen druhým vydáním svých

^ou starších román »Macierz<r< a »Czahary«, slibn se vyvíjející Ž m i-

,e w s k á knižn publikovala pouze memoirové rty »Z pami^tnika nie-

oszlej literatki«, a ob nové skladby R y g i e r-N a 1 k o w s k é »Nar-
>a« i »Rówiešnice« mohou býti posuzovány leda jako zábavn tendenní

-tba polointelligentních dívek mšanských. Vedle tchto aspo prmr-
Lých dl »Tr^dowata« Heleny Mniszkówny jest prací vysloveného

mproniisu literatury se sensaností nejnižšího vkusu, Emy Jeleské
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»Jubileusz a jiné prósy« jsou smsí feuilletoiiové causerie i povidk

úrovn z nedlních píloh, W 1 o d k ó w n y »Orlíští«, pres to, že 1

vyznamenáni v konkursu asopisu »BIuszcz«, trpí naprostou bezmyšl

kovitostí a román »Z dj duše« od Marceli ny Kulikovské
snese prost literárního mítka.

Na konec pro úplnost nutno jménem citovat práce: S r o k o w s

(Epigoni), Bohowityn (Z gruzóvv), Kostecki (Szlakami bunt

Zbierchowsk'* (Pajj^k), Zmicz (Krvavý klí), Gralews
( Ironj a šmierci ), Andruszewski ( Obraz ), Urbaski ( Pro

katori), Olechowski (Rzeczy widziane), Jaroszyski (Do
krev, Narodziny dziedzica), Grubiski (Moc kamenia), Krzy;
n o w s k i (Galatea) a Paszkowski (Rozbitki).

* * *

Že krásné prosy polské za loský trh jest tudíž na poet knih ve

bohatá, ale opravdových literárních init (až na obory v pedu uvedei

jest v ní iKJmrn mén než v letech minulých, kdy svá hlavní díla vy

valí Sienkiewicz, Prus, Orzeszkowá, Žeromski. Konopnická i Zaix)ls

Belletrie nás dusí — zní dnes fráse Polskem a není zcela frasí . .

.

Ve Lvov, leden 1912. Václav Dreslo



Nové eské djiny.'

lakladatelstvi páiié Laichterovu musí každý historik býti vdéen za

Tiilik jak pvodních tak i)reložnýcli dl. Vdnost ta zvlášt v poslední

)l> se jen musí zvtšiti. I'(l nfdávncni do.stali jsme do rukou ve sbírce

Umní a emesla* nevelikou informativní knížku: »l<ukov ccsk ar-

ii;i(»l()ííie<. v níž spolenou prací zakladatele s dvma pednínti žáky hi-

i.riikn-archai()lo;»ické školy. Niederlovou-Huchtelovou a Matiejjkovou,

líláiia pi^íruka. jež obširné, ped nkolika lety vyšedši veliké knize sa-

ho zakladatele této školy p. L. Niederleho: »Lidstvo v dob pi^edhisto-

kké«. bilancuje nynjší stav eské archacologic, jak se tato jeví ve vý-

\iirmoh školy Niederleho proti škole Píov. Knize samé lze pedem vy-

,kati pt-jlišnou strunost a za druhé ne všude ku vytíbenému stilu pi-

i'/A'jici stanovisko. \' téže sbírce podán peklad dvou vynikajících dél

-linrti djin umni: Peroutkv Walthersova : ieckého umní a Wolfli-

klassického umní, V literární píloze »Naší Doby« vyšly 4 knihy pro

liivisin dležité: Briícknerovy Djiny literatury ruské a polské, Volkon-

-ki'h() Ctní z ruských djin kulturních a v poslední dob JakulKOvy D-
[jijiiiy literatury eské. Od nejstarších dob do probuzení |)olitického. Dílo

m :{ákladníni pojetí jest totožné s knihou téhož auktora Die echische Lit-

|t€fatur der Gegenwart vyšlé ve známé sbírce Amelangov, kckž vyšla

kniha Murkova. o níž v tomto asopise referováno, dodávám jen : mohl

\ch te. kdy dostala se mi do rukou nkterá díla podrobnjší z oboru,

'ihou Murkovou probíraného, nebo do oboru toho zasahující, pinésti

re oprav, ne vždy rázu podružného, ale v celém duchu i pojetí knihy by

li tyto opravy nieho nezmnily. Le vrame se ku knize Jakubcov, která

. vychází z filosofického stanoviska Kettnerova jako kniha Vlkova, jejíž

> nu i)ozná pln teprve ten, kdo sám .se zapracuje v nkterou dobu, jež

\ knize Vlkov probírána. Pozná, že Vlek nepracuje jen na základ po-

icek, on jde pímo k ])ramenm, abych mluvil slovy Bernheimovými, což

í kn vyslovil v jubilejní vzpomínce ku padesátce Vlkové Miloslav Hýsek
feuilletonu Lidových Novin (1911). Opakuji, Kettnerovského pojímání

Jakubce není, kniha jeho psána je klidným, mnohdy až pedantickým (ne

v onom koženém smyslu toho slova, nýbrž v lepším smyslu, který má ten

vizev v pojmosloví každého vdeckého pracovníka, že totiž v dob, kdy jeho

io psáno, nieho se nenajde, o em by on nevdl) slohem nebudícím pímo
xd.stavy a ztotožnní se s dobou probíranou, jak tomu jest u Tainea

>>Djinách literatury anglické* a u tí, vlastn ty epigon olympicky

ulného Rankeho, v djinách politických: Sybela, Treitschkeho, Mom-
na a Lenze. Kniha Jakubcova jest fakty nabita, abych mluvil slovy No-
tného o podobný úel mající knize Tomkov. Jest si jen páti, aby i »zbý-

1 Václav Novotný: eské djiny. Dílu I. ást 1. Od nejstarších
dob do smrti knížete Oldicha. Laichterv Výbor nejlepších spis pouných.
Kniha XXXVn. Stran XVI 4- 784, 16 obraz a 4 pílohy. Cena brož. 11-50 K.
1912.
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vající ást celého díla došla ukoneni v dob co nejkratší*, jak to praj

auktor v pedmluv, aby eský tená nebyl odkázán na slohov jiskivoj

ale vdecky ne vždy pesn informovanou knihu Novák-Novákovu. Nti

cennjší partie tohoto dílu je zase oddíl Jakubcv, v nmž dostává se o

šírné sice, ale pece ne dosud zasloužené rehabilitace velmistrovi, Nni
mají pkný termín: »Altmeister«, slavistiky Josefu Dobrovskému, jeb,

nejcitovjší portrét napsal Palacký, Spisy III. 418—449, žák jeden z ne;

lepších a nejklidnjších — jiný velmistr slavistiky Vatroslav Jagi ve S'

Istorii slavjanskoj filologii (100—137). Jen se ješt zmíním o nkterýí

dílech, vyšlých v téže sbírce jako zmínná Literatura eská XIX. stok

a jako dílo Novotného, jemuž tento referát platí. K povšechným djiná

hledí kniha Drtinová: Myšlenkový vývoj evropského lidstva a ji v ne

novjší dob doplující kniha Krejího: O filosofii pítomnosti, jen k

pitolou knihy Drtinový se zabývající kniha Keimova: ím a kesanstv

kniha Falckenbergova : Djiny filosofie od Mikuláše Kusana do naší dob

kniha Janetova : Djiny vdy politické, které neškodí ani upímná p'

známka u politických traktát tuším Occamových, že jim Janet sám n

rozumí. Slavista v té sbírce najde pedevším informativní knihu Niede

lovu: Slovanský svt, jíž také lze míti za zlé jen její pílišnou strunos

a knihu Miljukovovu Obrazy z djin ruské vzdlanosti I.

—

III.

eský historik najde ve Výboru pedem vydání spis Havlíkovýc

pak možno íci úpln klidn monumentální dílo : eskou Politiku, Mas
rykova Havlíka, k nmuž nkteré opravy podány ve dvou láncích, jed<

v . . H. (1909, 2) a jeden v loííském Pehledu. lánky pes svou o<

bornost a pravdivost ve výsledcích nieho podstatnjšího nezmní na ono

subjektivním — ideovém a tedy píliš pímoarém — Denis (echy
\

Bílé Hoe II.) praví mystickém pojímání Havlíka. Leccos pro karakt

ristiku doby se najde ve vzpomínkové, mžeme íci, knize Hostinského

Bedich Smetana a jeho boj za moderní hudbu, pkn její dležitost v to

ohledu charakterisoval Denis.

V projektech pán Laichterova nákladu je dílo Slovanstvo.^ jež za r

dakce prof. Bidla bude jakousi bilancí po rzných otázkách v oboru si

vanského badání. — Byl to snad trochu dlouhý — snad i nesoumrný úv(

k referátu o díle, jímž bohemistice má se dostati dležitého hraneníl

pro naši dobu. Dílo Novotného a, abych užil starého obratu, jeho pokr

ovatel jím bude, by se ozvaly pochybnosti (Peka . . H. 191

XXVII., 125), zda takové dílo jest dnes možno, »kdy badání o djinách n

šich obracejíc se stále více k vnitní (ústavní, spoleenské, hospodáské atd

stránce jejich, ku spolehlivým výsledkm namnoze nedosplo a dospti n

mohlo« (VI.). Výtku nejlépe vyvrátí slova Novotného: »Vždy my vlastr

pesn vzato, nekritisujeme toho, co se stalo, nýbrž to, eho jsme

o faktech dovdli a teprve prostedkem (lépe: prostednictvím) svví

zpravodaj hledíme se dopátrati pravdy.« (Dopis z 5. XI. 191 1.)

V Pedmluv (V

—

XIV), jež jest jakýmsi kusem vdecké zpov<

líí se vznik, ctižádost auktora napsati sám dílo celé: líí se i pozdéj

ústup od smlé myšlenky. Místy (IX a XIV) jsou i osobní narážk

k nimž si jména setlejší tená s velikou pravdpodobností doplní ?ái

^ Zatím co referát dokonován, kniha Slovanstvo vyšla.
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prcrlmluv t;iké povedeno, pro pítomný svazek je tak rozsáhlý: >0d
itkií ml jsem úmysl zpracovati pedevším Jicjstarsí partie co možná

i(»l)ii.€ »Xdc revise byla nejnutnjší, ale také ne j nesnadnjší* (X).

Ve volb s|)()luprac'()vník, která ukázala, že >u nás nikdo není ne-

ii;i(litilný« (XIV), »nebžel() o názory osobní, nýbrž o véc,« nctx>:

iii-li možno zacliovati jednotu formy, aspo jednotný duch díla jest

no píkazem* (XIII.), a tak zvoleni za pokraovatele pro dobu od

iíciií Lucemburk do nastoupení Habsburkii (1437— 1526) mladý, ale

i>vný lovk* charakterisuje jej Hýbl: prof. Dr. Kud. Urbánek, mo-

ky iireliivá, a auklor veliké práce o biskupu Stanislavu Pavlov-

III. Dr. Bob. Navrátil probere dobu do vyvrcholení nábožensko-stavov-

A\ zájjas a docent Vlast. Kybal dobu nejnovjší. Jen tohoto si ne-

alu pedstaviti v jeho iiloze. Ustavin jej vidím v pípravné ílob

kó roformace, z níž podal ob.sahové i stilov tak krásné práce; Miliv
(Ciollv Sbf)rnik). Mistr M. z Janova (C. C. H. i veliký spis ve spi-

!i Akademie), který také vydává u Wagnera v Inšpruku. vrcholné dílo

ioby : De regulis veteris et noví testamenti (dosud 3 díly). Že je za-

rován i v dob novjší, dokazují dv jeho práce z djin habsbursko-

icouzské politiky ku konci XVI. a poátkem XVII. .století, a totéž do-

"je i práce Nové methody historické v Novm I., jež slíbena v rozší-

ili zvláštním otisku.

Vyšlý svazek se dlí ve dv knihy: I. Cechy v dob predslovanské,

170, 11. Od vystoupení Pemyslovc do smrti knížete Oldicha, 170

—

\j. Pidány 3 exkursy, dodatky a opravy a obšírný, tém spolehlivý

:ík. Hlava I. (1—28) jest jakousi filosofií eských djin; jak už tomu
> v Kritice Bachmanna (. C H. IX), i zde bére se Palacký v ochranu

1 !!;iohmannovi, le periodisace Palackého, neodpovídající stavu ba-

., s«.' opravuje. Konstatuje se paralelnost vdecké historiografie a na-

.1 probuzení, jež zobrazeno ve tech dílech cizinc, zabývajících se e-
rni djinami: Mrko: Deutsche Einflsse, Franccv : Oerki po istorii

^ónis : Cechy po Bílé Hoe I.—H. »Západnictví a fosefinismus bývá
as podceován* (3), praví Novotný, a snad také peceován. Novotný

,>ravn zdrazuje, že probuzenské navazování na Husa nebylo uvdo-
'lélé; mohl dodati k svému tvrzení (5) odkaz na lánek Hofmannv : Do-
roNský o eské reformaci, Spisy I, 170—175, kde zemelý dokazuje na
nkrétních píkladech, vyatých ze spis Dobrovského, jeho soud o hu-

;ví. V polemice Hanuš-Krausov kloní se k názoru Krausovu (7).

sed rzné periodisace: Pubitschky, jehož se ujímá proti auktorské žár-

sti Palackého, Palackého, Tomka. Bachmanna, sestrojuje ulenní
lastní, dobe odvodnné: I. doba do nastoupení Karlova (1346). »Ten-
rát zem eské zaínají dýchati evropským vzduchem* (26). H. doba do
'-'7, kdy ».po odvržení ohled k nekatolíkm, po uvdomlém organisování

ckatolisace se všemi následky odtud plynoucími až do vylidnní zem, po
'lomení dosavadního vývoje všemu tomu dán obnoveným zízením zem-
kýin roku T627 nový právní podklad* (25), a doba poslední až k ny-
jšku.

Hlava II. (29- -53) naznauje stanovisko auktorovo k archaeologii a

rcdvádí první národ Boj. »Nepokládám výsledky archaeologické za tak
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bezpené, aby se jimi positivní výsledky z pramen historických plyn^

mohly tebas jen korrigovati,« »tak daleko po mém mínní archaeol

nedospje nikdy« (32). »Historie tedy pijímá existenci diluviálníhn

veka v zemích eských, a vi tak, že od tch dob v osídlení jejich n(

stalo perušení* (31)- V literatue pro toto období mohla býti též za;

menána práce Maškova: elist Šipecká. Výr. zpr. z. v. reálky v T
1902—1903.

A hned picházejí etné korrektury Palackého, kterých tento díl t

míti asi nejvíce jako v dob pedslovanské, ehož píinou je speciálr

badání, vydání starých pramen, jichž Palacký pirozen použiti ncin

korrektury a ne neetné budou i v dob slovanské: pohanské a kesan;

tyto spadají na vrub víe ve výrobky dílny Hankovy a píliš domy

vací. — neeknu obrazotvorné. je to slovo trochu nevhodné — mohutr

Palackého aesthetika.

Tedy prvá se vymýtá zpráva Liviova o Ambigatovi. králi Biturig

jeho synovcích (Ab urbc condita 1. V. c. 34.). jelikož chronologie

u Livia nemže býti správná a tak »nezbývá než vypravování Liviovo,

pro etné vnitní neshody podezelé, úpln zamítnouti* (37). za to ale

skytuje kritické badání náhradu, když »dle svdectví starých auktor

šuje, že keltití Bojové nepišli k nám teprve ve století 4. p. Kr.. ni

že zem naše spolu s pilehlými krajinami a spolu s dnešním jižním

meckem náleží k nejstarší známé vla.sti Kelt v Evrop* (37—38). »V
tch 63—60 p. Kr. Burvista porazil Boje a spojené s nimi Tauridy a zi

Boje tém úpln* (47) a »jejich sídla ne hned. nýbrž pozdji žabí

Markomané, oni Svévové. kteí nkdy koncem 2. století p. Kr. spolu í

nými píslušníky svého velikého kmene, opustivše svá starší sídla na sti

ním Labi. usadili se na pd nkdy keltické v Pomohání. šííce se ov

ihned dále do Porýní, takže záhy se stali bezprostedními sousedy i

ského impéria* (58). ^Píchod Markotnan do Cech náleží tedy 1

pravdpodobnji hned za ukonení výpravy Drusovy. asi k roku 9. neb

ped Kr.« (63). K pozn. 2. na str. 72. lze pidati odkaz na feuilleton

zora 1. XII. 191 1, o »Moravském Marobudu*. jež snad so spíše l)U(le

díti dle do.sud nalezených vcí za válený tá1>or Marobudv než pedn
kupeckými bohaté hradiš u Stradonic.

Ped námi je celé pásmo událostí — tragika píliš život miluj It

Marobuda. dovídáme se o svévském Vannionvi. jehož sousedy byli na

vru oderští Lugiové. na západ Hermundui a na východ sarm.n

Jazygové (88).

Hodn pracný je exkurs, chtj ici rozjasniti sple zpráv Ptolein;

vých. kterýmž také leccos pevn stanoveno. Vltava je Ptolemaiovi

bem (99). akoli »zprávy Ptolemaiovy uspokojiv a s plnou pesnosti se

kdy budou moci býti vyloženy* (105).

Ped námi se v období válek markomanských objevuje postava in;

ratora-filosofa v témž svtle, v jakém jsme si ji odnesli z pelivého
]

kladu jeho Myšlenek (Otázky a názory) a z pracné pedmluvy, již k 1

napsal pekladatel jejich Peroutka. »Jeho (Aurelova) filosofie nau

ho jedné vci: Žádná povinnost mu nebyla tžká* (116). »Ani úti

prvorozeného jeho .syna, ani výstrahy pátel nedovedly ho zdržeti
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,111 |)()VÍimo.sli« (117) ; zmínka o scsláhlosti Kvádú uzavírá kapitolu III.

irkoinaiií a Kvádové (54— '45)-

llud na poátku nové (IV.) kapitol} i rcliy v doltc i. /v. .stehováni

rodil Novotný praví: tVcšU) ve zvyk nduviti o stehování ná-

,ia a klásti jeíio /.aiátck k r. 375. Oboji jest nesprávné. Hnutí sanu)

•itarší a nedá se. jak(; události historioké vfibcc. pipoutati k jcdinniu

ku, kterýž nad to není ani vhodné volen* (146). Na stránce iiáslciující

iiie /právu o císaí-i \'aleriaíioví (270—^275), který poraziv jesté 271

.IV. uznal již 273 za vhodnjší vydati jim Dacii; mohlo býti dodáno, že

ivé na oslavu vitz.slví z r. 271 dán mu na mincích titul: >restitutor

i his*. Velmi pravdpodobn dokazuje se. že: tCastcnství Markoman
lilv na polích katalaunských je naprosto neprokázané a proto i ne-

vdpodobné. a tvrzeni to odvoduje dlouhá poznámka, dle níž »zprávu

iDin má o 100 let ndadši Jordanes a z nho ji pejavši ješt o 200 let

iil.ulši Pavel Diaconus* (153). O nkolik stran dále teme o pechodu

l.irkoman z Cech na jihozápad. »pesí(llení nestalo se najednou, nýbrž

/ueiiáhlu. Když se jioprvé jméno Baiuvari ozývá, znamená to jen, že

oes již jest ukonen, že novi píchozí zaujali již nová sídla, jak již

11(1 jejich jméno prozrazuje (srov. MiiHenhoff II. 341)* (i6í— 163), a

iié vlasti v echách mizící Markomany vystídal aspoii na chvíli

:cu germánský kmen Lanj2^obardi« (162). jejichž »hleuání nových sídel

.nilo se v dlouhé bloudní, jehož doby nelze uriti a jehož smr i sta-

\' pesnji zjistiti nikdy se nei)odaí« (164). »Když potom (po epi.sod

iijobardské) paprsky prvních zi)ráv ozaují opt jevišt našich djin.

ulnoucim kmenem v echách jsou již Slované* (170). Tím koní se

Kniha prvni a poíná druhá, sledující djiny Slovan do smrti knížete

bidicha.

Hned na poátku I. hlavy (173—226). pojednávající o vystoupení

ohu a také o Sámovi, piznává se auktor k jedné ze základních vt hi-

Morické kritiky: »quae r»on šunt in actis, non šunt in mundo*. jež tak plné

'

iti z našich o Tomkovi, jehož Djepis msta Prahy pipravuje Novotný

1. vydáni, a tak je jakýmsi pojítkem suše právnické methody a stilu

iiikova a filosofujícího smru Gollova. Y kontroverse »o pvodu Slo-

n mohu ve sporu zaujímati pouze stanovisko pozorovatele, který se

kloní ko stran, jejíž dvody ho více pesvdují* (^77). a pesvdil
) Niederlc se svou theorií zakarpatskou, ku které se kloní, pešed Píce

^ jeho theorií podunajskou (o obou theoriích viz bilancující lánek Nie-

derlv ve Zboniiku u Slávu V. Jagia : Pravlast Slovan a archaeologie,

fí~o—674 incl.).

O tom. že stanovisko Niederlovo našlo více stoupenc, dovolím si po-

li nkolik citát z dl, jež mám po ruce. Mrko: Gesch. d. sdslav. Lit-

atur I. 19, praví : »Die Wiege der Slaven in historischer Zeit konnen

1 nicht an der Donau, sondern jenseits der Karpathen im heutigen Rus-

ch-Polen. Galizien und in der Bukowina mit den einliegenden Gebieten

ohen.« Ve svých djinách národu bulharského se mladý tehda ješt

^ J. Jireek o slovanské pravlasti nezmiuje. Cituje jen Drinovovu knihu

Zaseleni balkanskago poloostrova, v posledním svém díle Geschichte der

Verben I. 61—62 rozhodl se pro Zakarpatí: »In der westlichen
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Hálfte des waldigen Tieflandes in dem grossen Raum zwischen d

pontischen Steppe und der Ostsee wohnten zwei indogernianische Volkí

die Litauer und die Slaven. « V neveliké, ale dobe informující kniz

Hrvatska povijest hlásí se k témuž názoru Ferdo Šiši, praví tam: »Ma
pomalo, svakako pet stoljea prije Krista, zauzeše Slaveni onaj bog;

srednjoevropskoi kraj, kojí se nalazi izmedju Visle, Dnjepra, Karpa

i Baltijskago morja« (I. 5—6). O sídlech na rovin »mezi Vislou, Dont

a Dnprem« mluví také Bobrzyski-Bidlo : Pehled djin polských, 6. Klj

evskij ve svém Kursu russkoj istorii I. lekcija VII. 115—130 podává I

storiografii ruské historie, jak ji hlásaly dva hlavní smry: Schlozerv

Bljajevv, a mluví (121 násl.) »o razseleniju s Dunaja«.

Doítáme se o rozdlení Slovan a jich povaze ne ve smyslu Herc

rovské romantiky, dle níž sestrojena holubicí povaha, ale v onom smys

Antonova, jak jej naznail ve spise: Erste Linien eines Versuches iib

der altcn Slaven Ursprung, Sitten, Gebráuche, Meinungen und Kenntnis

1783. Vyrostlí v kraji spíše drsném než mírném, od svta oddáleni a jen

neznámí, když však vstupují do djin, neiní výjimky z pravidla: »tou

po koisti jest vlastní každému barbaru* (183), rozchod z pvodní pr

vlasti »treba klásti již ped rok 500 p. Kr. pro všechny Slovany, svc
pro to výsledky jazykozpytné« (191), o datu píchodu do ech jest tž'

souditi ; »k prvnímu positivnímu datu dostáváme se až ve století VII. Te
krát však jsou zprávy toho druhu, že nutn pedpokládají již delší e?

stenci Slovan v echách, takže jejich vystoupení urit ni

žeme klásti do století VI. « (200), a v blízké dob se objeví

Avai (203), »proti nimž stáli echové i za doby podrobení v odboji,

njž pišel Sámo« (213). Že moci avarské porážka pod hradbami Cai

hradu byla hranicí, to svdí i Hertzberg: Gesch. d. Byzantiner u. d. osi

Reiches, 43—44. íši Sámov kladou se užší hranice a tvrzení: »Sámo je

osoba historická. Pemysl náleží povsti. Nelze obojího smšovati. O S

movi máme blízký a hodnovrný pramen, o Pemyslovi pozdní zmate

povsti. Pro stotožnní není dvodu, a ani tvrzení, že Pemysl i Sámo n

ležejí jedné dob (to chce Schreuer a dovozoval již Pubitschka), nem
ho zachrániti, ponvadž vystoupení Pemyslova datovati nelze« (226),

obrací proti práci Nmekov (program nm. reálky v M. Ostrav. 1906

která Sáma chtla vyhladiti a zatím ten osud potkává Pemysla a Libu

kteí jsou vlastn pouhá personifikace zamstnání národního.

Vtšina jmenného inventáe bájené doby, o níž jedná hlava II. (2.

až 284). náleží pouhé tradici lidové, odkudž je pevzal Kosmas, Hájek, a

i prvý jest svdek tak vzdálený, že nelze než udlati áru pes jeho. p

známkou dle vypravování starc oznaené zprávy, víme odjinud, že to

vlastn klassická — vtšinou ímská mythologie, jež se nám pod on(

poznámkou podává: »To jest vbec zpsob Kosmv, že vypravoval

tebas jinak zaruené, pednáší formou z cizích vzor vypjenou* (231

Co se tkne jména ech, nelze upíti víry názoru Sutnarovu ve Zbornil

V. Jagia (612), by by jej odmítal Pata, ale ten jen má pece pouze n

kolik doplk, které stží zmní pravdpodobnost názoru Sutnarov

obzvlášt doplníme-li jej domnnkou Tagiovou A. SI. Ph. XVII. 58, :

»oni lidé obecn echy se nazývající, užili toho jména ;

své specifické oznaení, když již opravdu vynikli za Sama, jí
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sviiliii (218—224) aspo iiaznaóctux (236), Pehled kontrovcrs o nej-

rAi bájenou dobu podán celkem hodné podrobné, obzvlášt záhadná

.1, jtjíž existenci bude lze asi stéží udržel, bude teba »Jahrhundertc

iii\(»lkiiii«, jak to pejímá v kterémsi lánku, jimž obhajuje Peka pro-

ilornalickou, nejstarší kroniku eskou — Kristiána, Jest jen žádoucno,

iv s i s druhé strany — Novotného — dostal do rukou pracovník obraz

•,'aco tohoto Kristiána, akoliv nkterým z dat jim držených bude teba

ti místo dat Kosmových. Dobe cliarakterisováiu* nové (Karolinské)

ipiTJum, jehož význam pro fiim a vlastn jeho psobnost na patriarchy

iiiiské objasní snad životní dílo llartmannovo (L. M.), Gesch. Italiens

in Mittclalter. Objasnni té doby v lecems by ne pímo, ale aspo
Hllcskcm vysvtlí leccos z dosud hodné komplikovaných výklad pro

lni. kdy Morava pejala vdí postavení, v tom práv tkví význam
iliy Lapotrovy, že by s ní nelze a hodn nelze souhlasit o píliš k Slo-

iiÚM) pátelském pomru papež, pece se nemžeme ubránit hlubokému

I
mu nkterých míst jeho knihy L'Europe et la Saint Siege á Tepoquc

rolini^uicne, jež nejsou doložena fakticky, spíše vytušena ryze ro-

mskou mohutností psychologickou.

Cechové uchovali si vi mladé íši hodn samostatné postavení, jež

Iporováno hlavn tím, že mladá odvážná íše se tíštila, což bylo štstí

hnaiíovanvch. Pecházíme k hlav III. íše Velkomoravská (285—436),
I Iclši a snad i nejdležitjší celého svazku.

Uncú na zaátku mohl býti pidán pehled djin staré církevní slo-

nštiny (aitkirchcnslavische Sprache užívá se te). Pékný pehled ce-

ilio sporu má Mrko G. Ssl. Litter. I. 48—50, praví tam: »Auf jeden

II hatten sich die Slawenapostel im byzantinischen Reiche irgendeinen

ilckt angeeignet, der auf deni Gebiete der heutigen bulgarischen Dia-

tcngruppe gesprochen wurde«
;
pvod této ei do užších mezí klade

J. Jircek v nejnovjší shora citované knize: »Ich denke an die

^ II ervváhnten Bistnicr, auf byzantinischen Boden zwischen Rhodope
1 Pindus* (I. 76). Nejkonkrétnji a snad i pravdpodobn stanovil

\()d církevní slovanštiny pedasn zemelý V. Oblak v posudku Gla-

rových Djin slovanské literatury, v nmž se vší rozhodností objasuje
iiaoedonskou theorii a hledá »in einem Dialekt der óstlichen Umgebung
Ml Saloniki (z. B. in Sucho), also in der Heimat der Slawenapostel

lili und Method« (Ljubljanski Zvon 1898, 306—309). Oblak sám odvo-

1 se pozdji v A. SI. Ph. (XVIII., 249) na tento lánek, který byl

lodním jeho projevem o otázce domoviny církevní slovanštiny (Mrko:
Oblak, eine biographische Skizze, 49.). Pejdme politické djiny

>lojniírovy i Rostislavovy, jež podány s pesností a akribií, a zastavme
doby cyrillomethodjské. Jsou zde dva hlavní smry, Brtickner-Hýblv
Vovotného-Snopkv : ku každému se hlásí celá ada jmen.

První kámen úrazu je: pišli Konstantin a Mcthodj sami, aby pro-

"govali u nás byzantskou politiku, nikým nevoláni — vetelci, jak

':hce tomu Brckner, nebo byli povoláni Rostislavem, když tento po
:klamání v ím obrátil se k bouemi zmítané polovici východní? —
^esná odpov jest nemožná.

(Dokonení.)



ROZHLEDY.

SLOVENSKO.
Politická bezradnost a její píiny. — Korupce v Slov. L'ud. Novinách,

Ondej Hlinka. — Slováci a všeobecné volební právo.

Život politický na Slovensku je v zmatku a bezmoci od pedlosk;

voleb. Není to jen z té píiny, že skonily pro Slováky tžkou porážkou

ze sedmi mandát udrželi jen ti (dr. Blaho, F. Skyák, P. F. Juriga)

ale hlavn tím, že paktováním a pedvolebním smlouváním uvolnila

všecka disciplina, i tak neveliká, že žjvly, které byly živým svedou

Slovák, svou úastí v paktování — které nad to ješt se ani nezdailo

oslabily svj vliv a morální váhu, takže nemly síly, postaviti všeobei

desorganisaci hráze. A tak jednotlivci zašli až za hranici, kde zaíná

rupce a zráda.

Kam až oportunita vi Khuenovi-Hédervárynm zavedla, ukázalo

brzo po volbách. Výsledky volební už samy o sob byly velkou porážk

hlavn pro okolnosti, jež je provázely. Vláda, která stála ped úlol

vzkísit starou liberální stranu a zdolat a majorisovat stranu neodvisk

(Justha i Kossuthisty), ped volbami tváila se ochotnou zabezpeiti S

vakm bez boje nkolik mandát (mezi jinými i Hodžovi okres senid

za pomoc vládním kandidátm proti stranám neodvislosti v jiných slov

ských okresech (kterých všech je 56), a protahovala vyjednávání

dlouho, až Slováci promeškali potebný as k volební agitaci, a pak ná

odmítla jakýkoliv kompromis. Tak ztraceny byly tyi okresy, p

i Hodža, a v celé ad dobrých okres Slováci vbec nezasáhli do vol

Nezdary tyto zpsobily na dlouho depresi, znechucení i nedvru, jniei

vité když vycházelo na jevo, kam až nkteí jednotlivci v komproi

sování zašli.

Nejdíve provalila se aféra ^Slovenských L'udových Novin* v Pr

prku. Týdenník tento, vedle Hodžova »Slov. Týždenníku« nejvlivnt

politický list, který pod vedením dr. Blaha a red. Ant. Štefánka v Ska
byl pedním buditelem západního Slovenska a oporou demokratickt

hnutí mladé generace, zapel brzo svou minulost. Po návrate Hlink(

z vzení segedínského dostal se piinním dr. Aug. Rátha, Fr. Sky<
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saimlm Hlinky iipin du klcrikálnífh ruk(»u, j^csííUil 2c Skalice íIí«

'respiirkii, aby se vyhnul kontrole, zmnil i titul (»L'udové Noviny*

f.Slovoiisk L'u(!«)vc* Noviny*) a odekl se své tradice. Za skalické redakce

ýborné elil iihurarsk lidové stran ( »né|)|)árt*. strana klerikálni) a je

ll^ slovensky psanému •)r|^'áiui »Kresaiu, už proto, že fL'ud. Novinám*

liiarsti »ru<láci« nemohli íkat tUiteránský asopis* jako »Slovenskéinu

'ýždemiiku*. Za koaliní vlády však se »L'u(l. Noviny* finann zakrvá-

Iiely,

nebo byly vydány strašným persekucím, pokutám atd., a tíha závazk

|« né spoívala na skalických udržovatelích listu, a pesahovala jich síly.

["éto situace využil Hlinka, který tehdy ješt unil zakrývati své zámry.

j

pomoci dr. Kátha založen byl v 1'rešpurkn nakladatelský akc. spolek,

tttý L'. N. pevzal, a zde zabezpeili si Hlinkoví lidé vtšinu. List pe-

./(>ii do Prešpurku. na redakci dolehla klerikálni censura, vliv BlahAv

-lábl. .'>tiáuek pešel k peštskému i>Slovenskénui Demiíku*, a v aso-
N(', v nm.^ stali se redaktory I'. Tománek a dr. .Xuj^. Ráth, nastoupila

n»vá éra.

I Už pi volbách bylo postaveni Slov. L'ud. Novin tžko srovnatelné

slovenským pesvdením, jmenovit placená agitace za vládního kan-

tláta barona Lévaye v Trenanské stolici (Caca), kde Lévay dal roz-

\I>ati tisíce výtisk »S1. L. Novin*, píšících v jeho prospch, budila po-

'išcní, zvlášt když redaktor P. Tománek vypravil se do okresu na »kor-

íku* za Lévaye. Ale bezradnost a depresse po volbách byla píliš vse-

tu cnou. každý cítil se trochu vinníkem. a tak ke zútováni se stano-

i^kem SI. L'. N. v slovenském veejném život nedošlo.

Zatím SI. L'. Noviny rozeštvaly svou nesnášelivostí slovenskou stranu

Prešpurské stolici, kde dosud v politice místní a stoliní Slováci vykázali

ujné úspchy, bez píiny vyvolaly spory se slovenskou sociální demo-

cii. vyštvaly jednoho z nejlepších pracovník prešpurských dr. Ivana

rrera a provádly dn)bné osobní m.sty. Charakteristické je na p., že

('aktor P. Tománek osooval v maarském církevním list faráe Ne-
-álka. že je »pansláv«. a souasn ve svých novinách psal o nm, že

!iiá slovenského i)esvdení. a podncoval církevníky proti nmu z touhy

burské fae.

Konen také Hlinka objevil se v pravé své podobn. Spátelil se

lvodci ernovského vraždní, s maarskými knžími Pazúrikem a Smi-

areni. dal o sob psáti v maaronském »Kresaiiu« oslavné lánky; s bi-

kupeni Párvym se nejen smíil, ale i jménem církve vystupoval na jeho

lanu proti slovenskému tisku, který stavl skutky biskupovy na praný.
iyž na jednání Hlinkovo bylo upozornno v Slov. Týždenníku, vrhl se

Hlinka a jeho noviny na »pokrokáe, lutherány, neznalx>hy«, a hledl pod-
ivovat náboženské tenice. Bouil proti posílání slovenských žák na
ké školy, nelío prý tam budou obráni o víru, proti loskému srpno-

uu sjezdu ondadiny moravského a uherského Slovenska v Hodonín.
'ti dr. Srobárovi, red. Štefánkovi atd. V prostedcích nebyl vyb-
vý. Insinuace, osobní výpady, lež. pomluva, pathetické výklady o kato-

iví, ohroženém lutherány. kteí zmocnili se veejného mínní a nyní
v kií: »Zabij ho (Hlinku), zabij !« — to vše mlo dosvdit, že

I 'linka trpí pro své náboženské pesvdení a zatáhnout polemiku na jiné
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pole. Nápadné bylo, jak vášniv v této pi angažují se prešpurské SI.

Noviny, zpsobem ješt hrubším. Ale brzo se vyjasnilo. Sociáln dei

kratiké »Robotnické Noviny* odhalily záclonu z vnitního hospodá
SI. L'. Novin, a potvrdily, co se již dávno šeptalo: Slov. L'ud. Nov

pijaly z vládních rukou úplatek. Slíbeno jim na rok lo.ooo K, a reda

první tvrtletní splátku také skuten od prešpurského župana pij

Ukázalo se, že v afée zapleten je poslanec Skyák, redaktor P. Torná

a býv. redaktor dr. Ráth. Rozvinulo se odporné divadlo. SI. L'ud. Nov
které neopovážily se obvinní pímo popít, zaaly pranýovat každí

kdo se aféry dotknul. Redaktor Štefánek, který se nejráznji zasadil

oistu veejného života, vyhlašován za defraudanta (ježto — prý —
odevzdal kdysi pedplatek 12 korun), dr. M. Ivanka, bývalý poslai

který byl pro slovenské polit, pesvdení odsouzen a pak amnesto\

naen, že dostalo se mu amnestie za »úsluhy vlád«, dr. V. Srobár

hlášen pímo za zrádce, atd. Trapn pekvapilo, že kampan této úas
se (proti Štefánkovi) i poslanec P. Juriga.

Vedení nár. slovenské strany zprvu považovalo tento boj za

osobní tenice a Pav. Mudro vytýkal obma stranám nesnášelivost a

zýval k smíru. Když v.šak ukázalo se, jaké špinavé pozadí má prešpur

akce, svolána do T. Sv. Martina na 19. záí národní porada, která

zabývala i Hlinkovým pípadem i aférou SI. L'ud. Novin. Slováci dopo

mají jednotnou politickou organisaci, v níž zastoupeny jsou všecky smi

Na porad po dlouhých debatách odsouzeno Hlinkovo štvaní jako úi

»který znanou ást slovenského národa hrub uráží a národní jedn

a pokojné soužití mezi dvma vyznáními našeho národa ohrožuje a plodr

užitenou spolenou práci v ln slovenského národa znemožuje; náro

porada tento pípad rozhodn zazlívá a jako korporace, v níž jsou

konfese zastoupeny, co nejrozhodnji odsuzuje vbec každé nábožen

štvaní*. Jinak Hlinka po všem svém ádní pardonován za cenu poch

ného píslušenství k stran. Slovenský Týždenník, který s píslušným
mentáem pinesl zprávu o chystaném Hlinkov vystoupení ze sloven

strany, svj úsudek odvolal, a porada rozhodla, že »i všecky konkli

jako by A. Hlinka vystoupil ze slovenské národní, jsou mylné, bezodklai

a litování hodné«. Bylo patrno, že takovýto kompromis k ozdravní poni

nepispje. O tom svdilo už i novjší poínání klerikální. K vyšet
korupní aféry SI. L'. Novin zvolena zvláštní komise. Na porad sa

dr. Aug. Ráth, býv. redaktor listu, doznal, že obnos od Bartala skuté

pijal a se s red. P. Tománkem a posl. Skyákem se o podlil. Nast

otázka, jak naložiti s asopisem a jak uiniti neškodnými lidi v af

súastnné, nebo usvdená redakce, podporovaná klikou Hlinkov

ádí dále. A tu najednou SI. L'. N. prohlásily, že vlastn národní

rada není kompetentní míchati se do záležitosti SI. L'. Novin, ponév;

prý existuje zvláštní ^slovenská Tudová strana*, jejíž zásluhou je zvol

tí nynjších poslanc, a jen této je asopis zodpovdný. — Zvláštní stn

takovéto není. Pijala-li slov. strana v dvojích volbách jméno slov. stn

lidové, stalo se to pro odlišení od ma. strany lidové, jež tehdy mla
Slovensku velmi silný vliv. Tím však slovenský tábor rozdlen net

a pod lidovostí nebylo mínno zklerikalisování strany, spíše naopak p
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utí zásad mladší generace hlasistické do strany. Byl to tedy jen pokus

léci se z dskdk martinské porady. Z usnesení porady možno vsak

e uvésti cenný passus: tSlovcnská národní strana stojí na stanovisku

anském, nezatracuje žádného sméru, pokud tcnžc

jí v službách národa.« Jinými slovy: Slovenská nár. strana

tuluje tu ped hnutím pokrokovým a piznává nm na Slovensku do-

i/i právo.

Véci tyto, které ukazují slovenské konservativce v pravé podohé,

méstnávaly slovenskou veejnost od samého podzimu, a vedle obav

1\ všeobecného volebního práva je to tém jediná otázka, která zví-

rej ný život politický. Aféra donesla i další škodu: rozkol .se sió-

nskou sociální demokracií. Od podzimu šlo o to, mají-li Slováci {xxi-

lovat akci Justhovu za všeobecné volební právo. Hodža nevil (a ne-

lí) v opravdovost Justhovy akce, a byl proti souinnosti, sociální demo-

lic pro souinnost, a došlo proto nkolikrát k novináské kontroversi,

;yž propukla aféra »SI. L'ud. Novin«, socialisté pipoetli to paušáln

vrub celé slovenské nár. strany, vyslovili podezení, že slovenská

I ma má jist podobné píiny nebojovat proti Khuenovi-Hédervárymu

Iv o posl. Skyák, P. Tománek, dr. Ráth, a tu došlo ku srážkám zbytené

uhým a ostrým se strany Hodže i soc. demokracie, a nastala rozluka,

podrývá dvru v jednom i druhém táboru.

I( št trapnjším zjevem je výsledek šetení martinské komise, jež se

la zabývati úplatkovou historií klerikál pi SI. L'ud. Novinách: není

vbec. Komise se nesešla a nerozhodovala. Strana nenašla odvahy pro-

ti operaci na svém tle. Že to vše k ozdravení veejných pomr po-

užiti nemohlo, je samozejmé. Vinníci zstali v redakci a v ele listu,

lneš troufají si slovenské veejnosti dávati lekce z národního pesvd-
ní, z politické mravnosti a ve jménu ohroženého nál>oženství zahajují

nfesionální štvaní. Zeteln a jaksi oficieln projevilo se to na úno-

véni hlav. shromáždní prešpurského »Nakladatelského spolku«, který

vydavatelem SI. L'. Novin. Zde se ukázalo, že spolek i asopis jsou

n ve vleku Hlinkov. Pod jeho pedsednictvím uradili se, že je po-

bí, aby katolické noviny pro výmluvu neplodného míru nezamhuovaly
• vi bezbožným a protikatolickým útokm, a budou tedy v tomto smru
ojovat pod vedením zodpovdného redaktora Ferka Skyáka, krajín-

rho poslanca, majú by katolické, ktorým es a sláva Božia má by
.lovšetko*.

Boj za slávu boží zahájen byl na celé áe: Slovenský Týždenník

"džv vyhlášen byl za nepítele všech katolík, slovenská žurnalistika

i')ec za luteránskou a bezbožnou, sociální demokraté za ancikristy. »Ma-
:íci, pívrženci náboženského odroa (== otrapy) a nepriatelia každé

j

kve okolo »Slov. Denníka« shromáždní pod vedením luteránského

^atera Methoda Bellu v Ružomberku, ktorých slámou vycpanou katcn

kou kozou je Štefánek, tiež ustaviné podkopávajú«. Proti red. Ste-

ikovi, jemuž nelze vytknout ten zloin, že by byl luteránem, bojují

anmi podlými a snaží se ho skandalisovati. Štefánek prý jako re-

-ktor L'ud. Novin (pokud byly v Skalici) zavinil, že mají 42.000 K
di (a je známo, že všecky tém žalované lánky psal Hlinka s Ju-

NAŠE DOBA. R. XIX., . 7. 1912. 20. dubna 34
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rigou, a že Stefánek s hosp. správou listu neml vbec nic spolenéhc

že prý odpaktoval vlád skalický okres ( !) atd. Je jedním z tch — \

voí Hlinka — kteí »kazili a niili tú slávu, ktorú som si ja (Hlink

vydobyl v minulosti bez vás, svojou prácou a húževnatosou«, je pov

knoflík, který stiskne klika Masaríka, Rešina (Rašína?), Kudrnáa (

atd. atd.

Tón, jaký S. L'. N. do slov. veejného života uvádjí, je neslýchá

neurvalý. Tak nepíše ani maaronský tisk nejnižšího ádu. Piiuji

tak paralysovat »jed neverecký, jed protikatolícký, jed nenávisti pr

Církvi Pána Ježiša, sladukého Spasitea nášho«, a »pomalu chysté

sa dva tábory, jako na poiatku v borbe anjelov a luciferiánov«. And

jsou ovšem skupeni okolo SI. L'. Novin. »Cirkev katoliku nepotrhali

manskí lvi, mohamedánskí medvdi, voltairovskí tigrí, nezniia ju ani n:

luteránské blchy, Ižipokrokárské vši a sociáldemokratické ploštice (š

nice).«

K takovýmto koncm došel list, který byl kdysi vedle Slovenské

Týždenníku nejpednjším kísitelem národního vdomí a demokratií

myšlenky. Má dosud velký vliv jmenovit na západním Slovensku, a je te

nový kurs jeho pro slovenský život velkou ranou, tím spíše, že tžko

pomýšlet na paralysování jeho rozkladné innosti. Odcizil se orgán, ktt

svou minulostí získal si dvry slovenského tenástva, jíž je nyní tal

výmto zpsobem zneužíváno. Není nadje, že bude nahrazen jiným, nel

z vydávání » Rolnické ítanky«, asopisu pro hospodáství, samosprá

i vci politické, v Prešpurku sešlo pro nedostatek pihlášek. Klerikalisn

v slovenském táboe bude nyní troufalejší a neomalenjší, a bude

z v nitního slovenského rozkolu. Lidé rázu Hlinková budou si tu v)

zovati své osobní msty. Nebezpeí je ješt i v tom, že v tomto táb

najdou pijetí živly — jmenovit odrodilé knžstvo — které mly dos

teplé hnízdo v klerikální stran maarské (néppárt). Tím se ovš

hnutí klerikální mezi Slováky posilní, stane se i národnostn ješt indt

rentnjším a nespolehlivým. Dnes, kdy veejný život v Uhrách stojí pi

tak dalekosáhlými zmnami, kdy otázky demokratisace státu, správy a

úsiln domáhají se ešení, je tento rozvrat v slovenském život 1

osudnjší.

Pro všeobecné volební právo se na Slovensku positivn naprosto,

nedje, celá innost zde záleží v odmítání programu Justhova, jenž i

rodnostem nedostauje. Za to maarská lidová strana, na Slovensku si

angažovaná, rozvinula znanou akci. Pomocí své »Katolické lid. jednot

pro niž získala v zimních msících tisíce len, znan rozšíila svj v

Pijde-li všeobecné volební právo opravdu, nenajde ji nepipravenu. 1

slovenskou stranu budou v takovémto pípad skokem do tmy ... S

venský politický život je opravdu rozvrácen a perspektivy jeho jsou

radostné. P
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VEEJNÉ HOSPODÁSTVÍ.
mí hospodáství cislajtánské siln pasivní podle úetních uzávrek; ne-

i|iovdno8t vlád za nesprávné vylíení státního hospodaení. — »Proza-

nl« zrušení mal loterie. — Lostvo námoní a vzdušné ve službách vá-

ných; církev pro zbrojení námoní. — Odmítavé stanovisko vlády proti

zemské dani z piva.

l'() dlouhých letech cislajtánská íšská rada odhodlala se aspo ve vý-

u r<)z|)<)Otovm projednati úetní uzávrku (od nejvyšší státní

irny) státního hospodáství za r. 1910. Nejdležitjšího práva kontroly

mích diicliodu i vydání si parlament naprosto nevšímal a následketn

nebylo ani žádného pehledu o výsledcích státního hospodáství,

. ré skuten bylo žalostn vedeno a koní nesmírným novým dlužením.

Je nám nyní jist pekvapující novinkou, že už od r. 1899, tedy ti-

lý rok, v z i m o po krk v deficitech, akoli rozpoty a pred-

lané uzávrky mluvily nkdy o skvlých pebytcích.
Jak je dlužno souditi jen o tch pedstíraných výsledcích naší finanní

ivy, které na p. ministr financí Korytowski tak skvlými bar-

i:i vypravil, že pro r. 1906 nám namluvil pebytek 146^4 "i i 1-

ii K, kdežto podle referenta Dra. Stcinwendera
1 toho roku skutený dosti slušný schodek 17 mil. K?
ým zpsobem bylo možno parlament i všecku veejnost tak znamenité

1/ésti. že místo povážlivého schodku se ukázal lákavý pebytek tak ol>

ké výše? Že to bylo osudným pro celé státní hospodáství, to nám po-

li prokázaly ohromné nároky íšského ministerstva vojenství, jakož

ilené námoní správy.

Korytowski, aby mohl vykázati onen pebytek, pedevším zaadil mezi

né státní píjmy skoro 18 mil. K. umoovacích dluh (rent) a 81/^ mil-

ui K z hotovostí státní pokladny. Vedle toho pes 70 mil. K bylo vy-

eno na úet investici, které nebyly však nijakým výnos-
m uložením státního jmní, nýbrž se jimi obnovovalo pouze

'. co bylo nezbytností pro ádné provozování státních podnik; konen
million K bylo vypjeno na vojenské úely. Jak by se mlo nazvati

iobné vykrašlování státního rozpotu, když z nových dluh se vykouzlí

leliký luzný pebytek, akoli ve skutenosti se na státní vydání píjm ne-

ostávalo? A nemli by finanní ministr i vláda, která toto jeho jednání

hválila, býti voláni k zodpovdnosti?
Ale tžko je volati tehdejší vládu k zodpovdnosti, když i nynjším

(láni sám parlament dovoluje stejným zpsobem pibarvovati rozpoty
úetní uzávrky. Tak na rok 1910 byl rozpoten pouze nepatrný schodek
ecdých 6 mil. K. Ale když se k tomu pite, co bylo nov povoleno vý-
njek a vydání z hotovostí státních na ádné úely státní, objeví se o b-

ovský schodek 220 mil. K. A podle úetní státní uzávrky vzrostl

into rozpotený schodek o dalších 96 mil. K, tedy do závratné výše
16 mil. K. Nehrozí se tchto výsledk ani parlament ani vláda?
N o v é d 1 u h y od r. 1899 až po r. 1910, když sevylouí z nich
v é železniní dluhy a náklady na úpravu valuty, do-

toupily výše 1376 mil. K. I když se pak hledí na t. zv. investice
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(vodní stavby a j.), — které státní pokladn arci nic nevynesou, I

nová vydání, — zbývá pece ješt tém 560 mil. K d 1 u

na pouhé zakrytí schodk v bžném státním hosj

d á s t v í

!

*

Konen se naše finanní správa rozhodla odstraniti nejhorší dc

vadní da, »malou loterii^, nejostudnjší to dchod státní. Úbytek má I

hrazen výtžkem z »t í d n í loterie*, která aspo neobrací se na r

chudší z chudých, aby z nich lákala tžce a za hrozných strádání uspo
poslední groše.

Ale jako skoro všecky naše úpravy finanních bemen, jsou i t

nové pedlohy ministra Zaleského pedkládány jako opatení p;

z a t í m n á. Ale známy jsou ty rakouské prozatímnosti! Tr\

mnohé z nich už skoro po staletí. V zásad se malá loterie sice zruší

ale prozatímn bude trvati dále vedle tídní loterie. Tím se vlastn zav

nová da a stará se jen zdánliv zrušuje; finanní správa v dobách ti

bude hledti ob: starou i novou, stejn udržeti. Tak konívají skoro vše

prozatímnosti u tiás.

*

Nedávno byl puštn náš první dreadnought »Tegettho
do vod Adriatického moe. Drahý to luxus pro naši chudou íši ! C\

dreadnoughty naše i s píslušenstvím stojí nás pes 300 million K. A t

malikost ovšem naprosto nestaí, abychom se stali snad námoní rr

vbec. Ve válce námoní lostvo není nic platným, když nemže vypk

do volného moe a nemže se pustit v otevený boj s nepítelem. Dáti

zavít nkam do váleného pístavu, to zajisté nemže býti úkolerfi

léného lostva. Ale abychom k tomu losu nebyli odsouzeni, na to ncs1

tyi dreadnoughty. nýbrž bychom jich musili míti nejmén asi dva

nebo ješt více.

Proto naše marina mže míti jakýsi význam pouze jako doplnk
moní moci silnjší, na píklad jako pomocník našich spojenc v ti

spolku: Nmecka nebo Itálie. Ale Nmecko je od nás nesnadno po rr

pístupno a naše lostvo by musilo projíti nkolikerou nepátelskou pall

(na píklad celým Stedozemním moem, úžinou Gibraltarskou atd.) !

A snad stavíme své námoní lostvo ku podpoe Itálie? Není sf

rozšíeno mínní, že toto lostvo je míeno po pípad proti Itálii? .

proti Itálii zajisté naše marina nevystaí, ani kdyby byla dvojnásobná!

Zajímavé je, jak elný rakouský hierarcha, arcibiskup vídeský a \š

dinál církve N a g 1, zúastnil se slavnosti ^svcení Tegetthoffa«. Není

zárove hrotem proti Itálii a jakousi tichou demonstrací pro svtské p
ství papežovo? Že církve žehnají zbraním a že schvaluji díla války, al
(jejich nauky by je mly vésti spíše proti válce, to již není žádnou novink

ani není nijak nápadným zjevem. — Vždy ímská kurie dovedla pe
nati i svj zásadní odpor proti modernímu království italskému a nade

se vlasteneckým nadšením i pro válenou výpravu do Tripolisu !

Ale nejen námoní válená moc straší naše poplatnictvo. T:

vzduchoplavba je už ve službách vojenských. A na
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sc i)otchí pipraviti, ži- budou zase pohlocny vi-liké inilliony na válené

oplany, iditelné balony a jiné podí)bné vymoženosti váleného a tch*

ického umní.

S tmito zvýšenými tikoly a vydáními na válenou obranu i titok sou-

i ovšem také malá ochota státu k sanaci zemských financí, která již se

,i/nvala dávno díve.

» )iltud si je snadno vysvtliti, pro se vláda vyslovila odmítavé proti

i \ odní samostatné zemské pivní dávky v Cechách, akoli v jiných zc-

ih proti ni nemla námitek, Ze prý beztoho bude zavedena zvýšená jed-

iná státní da z piva, na které budou míti tiast zemské finance až do

výše, že by asi 4 K z každého hektolitru piva v zemi spotebovaného

ripadlo zemským pokladnám. Ale samostatná zem.ská pivní da vynesla

podle konaných šetení znan více (o nkolik inillíon K ron), než

vláda chce zemím ze státní dan pepustiti. Kde však je už samostatná

liská pivní da zavedena, tam nemže podíl ze státní dan nové upra-

né býti menším, nežli je dosavadní výnos zemské dávky. Proto zdráhání

ly ])ipiistiti zemskou pivní dávku v echách je vypoteno na oboha-

1 tinancí státních na úkor bídných financí zemských. —ek.

^
VÉCI SOCIÁLNÍ.

ivka horník v Anglii skonena. — Stávka horník ve Francii, Nmecku,
( echách. - Zákon o stavebním právu ddickém. — Zmna § 85. a 86.

ivnostenskóho ádu. — Pracovní konflikty v Rakousku v roce 1911. — Cesko-

slov. Odborové Sdružení 1911.

Stávka horník anglických nabyla rozmr, jichž ani nej-

í pessimisté netušili. trnáctidenní stávka oznaována za katastrofu,

e — minuly tyi týdny, minulo šest týdn a stávka trvá posud v ne-

zmenšené síle. Organisace jak zamstnavatel, tak zamstnaných stojí

>roti sob jako dva giganti, osvdují, že stojí na výši doby. Moderní

íento boj. tžší nežli všechny, jež Anglie v minulosti probojovala, nepo-

dá napínavých situací. U zeleného stolu jedná nkolik zástupc millio-

|ých mas. »V nkolika hodinách možno oekávati ukonení stávky, bu-

vyjednávání mezi zamstnavateli a zamstnanými vedeno dnes ve

iném smyslu, jako vera,« oznamuje se úedn 13. bezna. Mílliony

echují s odlevou po této radostné pedzvsti míru. ale nadje jsou

následujícího dne zklamány zprávou, že »konference nebudou míti

ioucího výsledku, pokud jihowalesšti a skotští majitelé dol budou trvat

1 svém odporu vi zásadnímu požadavku hornictva, uznání individuelní

ninimální mzdy.« Ve své neústupnosti jsou tito representanti anglického

exportního uhlí utvrzováni prohlášením neorganisovaných horník,
ktei 18. bezna chtjí nastoupiti práci, nedostane-li se jim podpory ze
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stávkových fond odborových organisací ; když pak skuten nastup

práci, propukají boue. Vláda, která s poátku snaží se se jest, aby (

cílila dohody, vysílá do stávkového území vojsko. Vdcové dlnict

mezi nimi Tom Man, kteí napomínají vojáky, by do stávkujících i

stíleli, jsou zatýkáni a odsuzováni k tžkým trestm, opatení v Anj

dávno zapomenuté.

Zárove však pedstupuje vláda 19. bezna ped pz

lament a žádá jej o zákonodárné opatení, aby do pracovních smi

haví pod zemí pracujících byla zavedena rozumná mi ni mál
mzda. pijímá principielní požadavek stávkujících za svj, aniž vš

chce stanovit výši této minimální mzdy, jako iní horníci. Kane
pokladu nepokládá pedlohu za ideální, ale vidí v ní doasnou výpom
prostedek okamžit psobící, který má ráz pokusu. Pokus však ne^

volává nadšení ani na právo ani na levo. Unionisté ústy vdce své

Bonarda Lawa oznaují tento vládní prostedek proti panující bíd
nebezpenjší, nežli bídu samu. a postrádají v pedloze záruky mir
mální výkonnosti. Dlnická strana pak v ní postrádá ure
výše minimální mzdy. Tuto výši budou pro jednotlivé okn
urovat zvláštní komise, složené stejným potem ze zástupc zamésti

vatel a horník s neutrálním pedsedou v ele. Federace horník žá

však. aby do osnovy bylo pojato ustanovení, že minimální mzda dospl)
horník obnáší 5 šilink, mladistvých 2 šilinky. Dlníci povrchoví pak ;

dají, aby také oni byli do tohoto zákona pojati.

Pes odpor dlnické strany p i j í m á snmovna 2y. bezna 213 pr

48 hlasm vládní pedlohu, v níž Asquith vidí »první stupe všech ost

nich krok, které snad ješt — ped ímž nás bh chra — budeme mu
podniknouti.

«

Asquith bojoval na dv fronty boj tžký, jako nikdy ped tím; »mlu
velmi podráždn, chvílemi klesl mu hlas, že šeptal a snmovna posic

chala jej v nejztrnulejším mlení«. Když domluvil, »naplnily se mu i

slzami; chtl je setít, ale slzy vytryskly znovu«.

Po pijetí zákona o minimální mzd dává federace horník píi

svým lenm, aby oni rozhodli, staí-li uzákonní pouhé zásady t

stanovení výše minimální mzdy. Konference delegát dlnictva ponechá
naprostou volnost hlasování, a nedává žádných pokyn. 244.011 hlas o(

vzdáno pro další trvání stávky, 201.013 pro skonení stávky. Je tedy p:

další stávku vtšina, nikoli však dvoutetinová, jíž je teba. Prc

doporuuje výkonný výbor federace optné nastoupení práce, což má b;

ješt potvrzeno národní konferencí 6. dubna. Tato konference rozhodu

440 proti 125 hlasm, aby práce byla opt zahájena, íi

stávka oficieln ukonena. Anglití horníci vracejí se do dol s ástenj
pouze úspchem, se zákonným uznáním minimální mzdy, avšak s úspch
velikého významu zásadního.

Faktu tomu dostalo se také ve všech listech komentáe. »Neue Fn
Presse« píše ped hlasováním anglické snmovny; ^Zítejší den bu

jednou ádn mezi nejdležitjší historická data... Smluvní mzda bu

promnna v zákonnou mzdu státní, jež nemže klesat, nýbrž pou
stoupat . . . Návrh vytryskl z okamžité nouze, ale dalekosáhlý bude p
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liíji jeho výziiMin.* V podobném tónu, projadujícím obavu ze zásady,

|; poprvé zákonné vyslovené, nese se vtšina inéšáckých listfi. Ale ne-

ibi ani takových, které v tomto kroku nes|)atuji zkázy méšácké spo-

losti. Na p. »Der ocsterrcichische Volkswirtc, když nejprve zdraznil

finnost zákonodárných initel, aby ve stávce hornické zakroily, ježto

_ Jo není záležitosti, která se týká pouze obou sporných stran, nýbrž ncj-

|'Hvotnjších veejných zájm, ncshledává ve stanoveni minimálni mzdy

fiádné novum; tato jest již ve stredni Fvropé ve velkých bankách dávno

ivcdena. A banky jsou stejné jako dlní podniky podrobeny téžké kím-

enci a otázka náklad je pro né stejné životni otázkou jako pro jiné

jimyslové po<hiiky.

*

Stávka horník anglických vrhla své stíny i pes prliv lamanchský.

1 g i e. kde se odl)or hornický posud nczotavil z nedávné dlouhé stávky,

^la jedinou zemi západní Evropy, kde anglická stávka nenašla odezvy.

\i ' ranci i vyvoláno mzdové hnutí, jež vyvrcholilo v demonstraní

i. \ II. bezna, a urychlilo parlamentní vyízení zákona o osmi-
h "li nové pracovní dob v hornictví, jenž 30. bezna pijat

i;^ hlasy proti 59. Pracovní doba poítá se od sjezdu prvního dlníka do

In až k výjezdu prvního dlníka z dolu. Pro dozorce, inženýry, stroj-

i)pie a eledíny u koní stanovena pracovní doba na devt hodin.

\ X m e c k u vypukla stávka nejprve v Poruí, pak i v saských

dolech hndouhelných. Musíme-lí pi millionové stávce anglické obdi-

ivat nejen disciplinovanost stávkujících, nýbrž i taktnost a nestrannost

latních initel, vidíme, hlavn co druhého se týe, v Nmecku pravý

opak. Stávku proklamovaly tri svazy : sociáln-demokratický, polský a

hirsch-dunkerovský, proti stávce byl svaz kesanský, který se k ní nepi-
pojil, a ])ikázal lenm pracovati dále. První starostí státních úad pak
hvlo zaplavit stávkový obvod etnictvem a vojskem, takže již v prvních

dnech stávky došlo ke srážkám, kde padali mrtví a ranní. Stávka byla

luzy skonena, a dlnictvo vrátilo se jako poražené do šachet. Vae victis

!

Vítzové neznají velkomyslnosti. mnoho dlník nepijato 9pt do práce,

a dosavadní mzdy sníženy nejen poraženým stávkujícím, nýbrž i stávko-

kazm. V saské hndouhelné pánvi stávka posud trvá.

Pi této stávce objevila se v Nmecku optn tídní nenávist
v tak odporné form, že marn bychom hledali v jiném stát analogie.

Na ochranu stávkokaz žádány optn výjimené zákony, takže sa-

motná vláda proti tmto snahám musila vystoupit prohlášením, že dosa-

f

[I vadní zákonná ustanovení pro tyto úely úpln staí.

Poátkem bezna poalo hnutí mezi hornictvem i v Ce-
c h á c h. 10. bezna konány schze hornictva v Most, Duchcov a Cha-
l)novicích, jež vyslovily sympatie anglickému hornictvu a pipomnly
požadavky podané 9. ervence 1910. 17. bezna konána v Trnovanech
konference, na níž zastoupeno 96 šachet ze 108 a na níž formulovány po-
žadavky :
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1. minimální mzda pro kopáe 5 K za šichtu;

2. pro všechno ostatní dlnictvo 25% zvýšení mzdy

;

3. zvýšení deputátního uhlí o 1000 kg ron;
4. osmihodinová doba pracovní pro dlníky v dolech

;

5. píspvek na inži 8 K msín pro všechny dlníky bez rozdílí

6. poskytování steliva a náadí zdarma

;

7. zízení koupelen, kde jich dosud není.

Požadavky tyto podány správám dol 20. bezna se lhtou do 28. be;

na. Nkteré doly nevykaly však odpovdi a zahájily stávku. 19. bezr

stávkovalo v severozápadních echách 5000 horník, 22. bezna již 9001

Ke stávce pipojilo se Nýansko a Kladensko. 23. bezna došla odpov
zamstnavatel, obsahující nkteré ústupky, odmítající však rozhodoval

o pracovní dob, ježto jest tato pedmtem jednání parlamentu, stejn jat

poskytování steliva. Na to doporuila spolená schze delegát v š e c

hornických organisací, aby 25. bezna byla na všech dolech v revíru prá

zastavena. Schze horník konané 24. bezna toto rozhodnutí schválil

a stávka zahájena.
Zárove jednáno o pomrech horník v parlament

eští sociální demokraté u píležitosti projednávání zákona o vyplácel

mzdy v hornictví podali návrh na zavedení minimální mzd
v hornictví. Je pirozeno, že v Rakousktt návrh tento mohl míti v}

znám pouze demonstraní, a že byl zamítnut; pijaty však návrhy na ne

mén i4denní výplatu v hotových penzích, bezplatné poskytování sv

tiva a pracovního náiní, ímž jeden požadavek dlnictva splnn, a návi

na poskytování taskavin za nákupní ceny, ímž požadavku dlnictv

pouze ásten vyhovno.

Jednání bezpenostních úad v obvodu stávkovém podobalo se ví(

onomu blízkého Nmecka nežli vzdálené Anglie. Horní úady však sni

žily se usilovn o docíleni dohody; 29. bezna sešel se dohodovací úa
který 2. dubna docílil dohody. Zvýšení mezd obnáší 10 až 12 procent, p
dávky na inži poskytnuty i svobodným horníkm ve výši poloviníh

obnosu, jaký se poskytuje ženatým. Deputátní uhlí zvýšeno o 1000 ki

koupelny se zídí, nikdo nebude pro stávku propuštn. Dlnictvo na tyl

nabídky pistoupilo a stávkav severních echách skonen
Tém souasn skoneno hnutí i na Kladensku. kde dlnictv

všeobecným hlasováním 31. bezna na 41 schzích rozhodlo 4079 pro

853 hlasm protistávce.

Ústedna pro reformu bytovou zaznamenává pozoruhodný úspc
pijetím zákona o stavebním právu ddickém obma srn

movnami. Zákon týká se pozemk státních, zemských, okresních, obe(

nich nebo veejných fond. Stavebník nabývá za placení nájemného práv

stavebního na tomto pozemku na dobu 30 až 80 let. Po vypršení této lht

má majitel pozemku právo koupiti budovu za jednu tvrtinu souasr

ceny budovy. Po dobu stavebního práva má majitel domu veškerá prá\

majitele, služební, prodejní i ddické, a mže budovu také hypotekárr

zatížit. Zákon tento, který iní zbyteným zakupování drahých pozemki
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-tele iiiiti vi- spojeni se zákonem o státním fondu bytovém veliký význam

o zizováni lidových byt. ()l)cim, které posud nemohly se odhodlati

• siavb lidových bytíi. naskýtá se /dc možnost, aby beze vácch obétí

tovoii péi /datné podepely pronajmutim obccnich pozemk.

Lidová snmovna vykonala v pedvelikononím zasedání skutek so-

ni spravedlnosti zmnivši § 85. a 86. živnostenského ádu
ist.ivivši délnika, porušivšího pracovní smlouvu, na roven zamstna-

li, který se dopustí téhož inu. Zamstnavatel je v tomto pípad dle

S4. ž. . povinen nahraditi dlníkovi mzdu za píslušnou lhtu výjx)-

liií; dlník byl posud v tomto pípad nejen povinen ná-

liiii škody, nýbrž mohl býti i stíhán a trestán pro prc-

litk. Nedodržení smlouvy zamstnavatelem je tudíž souzeno

iikroinoprávn, týž in dlníkv soukromoprávn i veejnoprávn.
hezna i)ijala snmovna zákon, k nnutž .dali podnt sociální dcmo-

u' již v pedešlém zasedání. § 85. poskytuje nyní zamstnavateli právo

iti, aby d*lník pedasn práci penišivší navrátil se optn do práce

zbývající ješt dobu, a zamstnavateli nahradil zpsobenou škodu.

' zavazuje majitele živnosti, který by takového dlníka pijal, k ru-

iii s dotyným dlníkem dívjšímu zamstnavateli za škodu, svévolným

loupením zpsobenou. Totéž platí o zamstnavateli, který by dlníka
i! k porušení smlouvy s jiným zamstnavatelem uzavené.

m
Statistický úad práce podává v i. ísle »Soziale Rundschau* ped-

.
.MOU zprávu o pracovních konfliktech v Rakousku v ro-

te 191 1. Hlášeno bylo 767 konflikt, zpráva však vztahuje se pouze na

|17, ponvadž o 210 nebyly podány bližší zprávy do konce roku. Stávek

lo 544, jimiž bylo postiženo 5461 závod, zamstnávajících 140.718 dl-
i, z nichž stávkovalo 84.052, t. j. 59-7 procenta. Potem stávek jsou

rvním míst Dolní Rakousy, kde 174 stávek zúastnilo se 23.533 d^^"

1, naež následují echy se 169 stávkami, jimiž byly postiženy 602 zá-

iy s 50.128 dlníky, z nichž stávkovalo 32.027. Tu však nutno pipome-
:ti, že stávka textilník na Náchodsku není ješt zpracována, takže de-

ivní íslice stávkujících bude asi dvojnásobná. Na Morav zúastnilo

44 stávek 5.098 dlník, ve Slezsku 32 stávek 5.079 dlník, v Halii
stávek 6.340 dlník. Neobyejn vysokou íslici stávkujících vykazuje

iiiokráte Pímoí, 12 stávek se 3.719 úastníky, a Dalmácie 4 stávky se

I úastníky; to stávka námoník.

Dlo odbor jest na prvém míst textilnictví se 57 stávkami a 24.482
miky, naež následuje prmysl odvnický se 53 stávkami a 16.231

stiiiky. živnost stavební se 98 stávkami a 11.521 úastníky, hornictví se

Stávkami a 9.623 úastníky, zpracování kov se 61 stávkami a 4.307
líky, zpracování deva a kauuku se 49 stávkami a 3.776 úastníky,
Ja stroj se 44 stávkami a 3.592 úastníky, zpracování kamene, hlíny

se 41 stávkou a 3.582 úastníky, dopravnictví s 10 stávkami a 2461
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úastníky, prmysl potravináský s 25 stávkami a 2183 úastníky. Os
oídbory jsou slabji zastoupeny.

Na jednu stávku pipadá prmrn 155 úastník. 117 stávek

hromadných, jichž se úastnilo 51.433 dlník, t. j. 6i-2 procenta,

covních dn ztraceno 1.275. 5 13, ^ ehož 593.194 pipadá na textilnictv

V 5. ísle ^Odborového sdružení* podává sekretariát esko
vanského Odb. Sdružení zprávu za rok 191 1. Pes tc

rok 191 1 je rokem stoupající drahoty, musí jej eské hnutí dlnické c

iti za rok z nejpíznivjších. »Šeredn zklamal r. 191 1 ty, kdož od

ekali zamoení samostatného hnutí odborového . . . Kdežto 30 svazí

nichž zprávy došly, vykazovaJo i. ledna 191 1 49.386 len, stoupl 1

poet do konce roku na 65.222. « A tu nutno uvážit, že vystoupil cent

svaz devodlník a železniních zízenc, dále pestali konat svoji

vinnost rakouští strojnií a topii a perleái. »Tolik možno ale již

urit potvrditi, že pokles nenastal, a když nyní i vídeská komise

kazuje pírstek 30.000, tož planou bajkou stává se tvrzení o seslabc

organisací osamostatovacim procesem eského hnutí odborového.«

ŠKOLA.
j

Hmotná situace uit ilstva v echách. — Mimoádná valná hromada del
ZÚS. — Interní vci organisani. - innost zemského sirotího fondu \

chách.

Za situace pro uitelstvo v království eském nepíznivjší než

jindy svolal Zemský ústední spolek jednot uitelských mimoádnou va

hromadu delegát na den 4. dubna do Prahy. Sousední snmy zer

moravský i slezský povolily uitelstvu drahotní pídavky až do

400 K pro jednotlivce, dolnorakouský snm provedl úpravu uitelsl

plat pod tíhou stoupajících životních poteb loni a letos byla správ:

delního msta Vídn nucena povolit optn nová zvýšení uitelských p

úpravou pídavk, píbyteného a pod. Dnes již i uitelstvo nejho

tjší a nejchudší rakouské zem, Tyrolska, je ve hmotném ohledu pc

véno daleko lip než uitelstvo v echách.

Stálá školská komise zasedající od podzimku jako by si s uitelst

hrála. Celé dlouhé msíce jednala rozvlekle o zásadách píští úpr

V posledních týdnech pistoupila k projednávání paragrafovaného ná\

zákona. Podivné to paragrafování, když dosud nebyla stanovena ani \

ani poet služebních pídavk, když neurena výše pídavk aktivr

funkních atd. Paragrafovaný návrh zákona je na nejdležitjších mís

vytekován. Scházejí íslice. eká se na výpoty komise finanní í

dává si na as.
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VylilidKv 111 /.i.luiui sniir obou národfi v zemi, od néliož uitelstvo

,:i koiu-iu ! .M. iii svi- i)alOivé otázky litnotné, nejsou valné píznivé.

iictti zcMiišii poslaiui povolili by nové dané zemské s výhradou, že jich

' užito jedin na úhradu uitelských platu, ešti poslanci rádi by však

úpravou uitelských i)latíi i celkovou sanaci zemských financí

^ • iiitii zaarovaném kruhu stoji uitelstvo se svoji životní otázkou.

\i IMikojciiost ozývá se z trpli véjsiho uitelského tát)oru eského,

lukujo však zvláš prudce v táboe uitelstva nmeckého. eské ui-

vo dalo výraz své nespokojenosti z dosavadní akce úpravové resolucí,

na mimoádné valné hromad delegát dne 4. t. m, Kesolucc ta zní:

í.MUStálé odkládáni naší nejživotnj.ší na tu dobu otázky, úpravy

lil. inusi ijiroziMi psobiti na uitelstvo škol národních, které žije

Mrsnositi-luých pomrech, dojmem nejtrapnjšim. Zejména trpce nese

lelstvo, že permanentní školská komise snmovní, která tak dlouho již

iprav uitelských plat rokuje, dosud nedospla ve své práci tak, aby

ixtu návrhu zákona byly vyteny pesné cifry. iníme všechny roz-

iujici initelé zodpovdný za následky, které by mél v záptí další

ilklad ešení této otázky pro naše národní školství a kulturní rozvoj

ilenstvu svému pak vznášíme apel, aby v dosavadním, krajn ob-
iM-ni sebezapíráni prozatím klidn vykávalo ješt njaký as rozešení

"ilitické situace, se kterou jest otázka úpravy plat nerozlun spiata,

\ isíc na dlnosti snnni království eského, ale aby také pipravovalo

>rii všecky pípady k dalšímu boji za úpravu a oekávalo pípadné

které mu budou v as po usnesení spoleného permanentního vý-

námeny, aby mohlo ihned dle nich se zachovati. Vážná doba musí

v o najiti i)ipravené a zdisciplinované. aby svým organisaním vy-

iipenim mohlo psobiti na píslušné initele náležitou vahou.

«

eské uitelstvo v království však pohíchu není náležit pipravené,

sciplinované, aby plnou vahou své silné organisace mohlo psobiti na

itele. rozhodující o jeho životní otázce. Jednotná silná stavovská orga-

ice je roztržena. Zemský ústední spolek sdružuje pouze na ti tvrtiny

i<ého uitelstva, uitelstvo škol mšanských má svoji zvláštní zemskou

-anisaci. rovnž uitelky, a nedávno vstoupil v život Svaz velkopraž-

iio uitelstva.

j\lezi tmito tymi organisacemi je boj tajn i asto oteven vedený,

1. který spolené vci málo slouží a respekt z organisace povážliv se-

labuje. Každá z výše uvedených organisací hledí z píští úpravy, pokud
iiožno, nejvíce výhod pinésti svému lenstvu. Velkopražské uitelstvo

isiluje ne-li o zvláštní zákon pro Velkou Prahu, tedy alespo o vyšší ak-

ávní pídavky dle analogie u státního úednictva. Venkovské uitelstvo

hírá statistiky, vydává brožury dokazujíc, že na venkov je stejn draho,

' namnoze dráž než v Praze, a domáhá se aktivních pídavk všude

.jn velkých a propaguje tyto své názory v kruzích poselstva agrárního.

nevraživost uitelstva venkovského k velkopražskému a obrácen je

rzných stran umle živena a do krajnosti podpalována. Neslouží to

tran ani té. ani oné, škodu z toho vezme celý stav uitelský. V jiných

cmích rakouských není takových spor, jdoucích až do krajnosti. jako
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v eském uitelstvu z království. Všechny uitelské organisace eské, (

stují-li již, mly by býti v základnich názorech na píští úpravu sv

plat shodný a vystupovati alespo na venek jednotn. Dosavadní vy<

pováni psobilo i trapn.

Organisace Zemského ústedního spolku v echách utrpla nespo

událostmi v Ústední záložn uitelské, kde byla provedena 45tisícová

fraudace, i v pojišovn »Praze«, kde veejnost odkryla pusté prov:

ádní, konané v neprospch ústavu i jeho pojištnc, z nichž uitels

eské tvoí silnou ást. Správa ZlJS mla na tchto událostech spoluv

nedostatenou kontrolou v záložn a v pojišovn stafáží, kterou ocho

dlalo pi všech akcích vrchního editele V. Rašína, bývalého uitel

pedsedy ZÚS. Viktor Rašín využil organisace ZS k tomu, aby se do

do banky, aby v ní byl zvolen presidentem, využil organisace k odhla

vání nových stanov, jimiž lenská práva pojištnc byla valn oklestí

a jež prostednictvím vrných delegát Rašínovo poínání v bance um
ovaly.

Události vzpomenuté zpsobily vážný otes organisace. Tém tet

okresních jednot uitelských vyslovila správ spolkové nedvru a žád

namnoze také její odstoupení. Prudké útoky uitelské oposice vyvol

obrany vdcv organisace a nemén prudké protiútoky, jichž úkolem b

odvésti pozornost organisovaných len jinam, a zvlášt utvrditi velí

vtšinu uitelstva v pesvdení, že souasné projednávání otázky si

nho na zemském snmu. resp. v permanentní školské komisi, a zdar

hoto projednáváni je odvislý od nynjšího pedsednictva ZT\S. událos

v záložn a pojišovn tžce kompromitovaného.

A tak došlo k dlouhému projednávání interních záležitostí ZCS
dvrné schzi delegát ZÚS, již obvinné pedsednictvo samo ídih

veejné valné hromad pedložilo otázku, mají-li k nmu zvolení uite

delegáti dvru ili nic. Hlasování bylo dle jmen. Dv tetiny delegí

zastupující 425 hlas, vyslovily se pro dvru, 103 hlasy byla vyslov

oteven nedvra, 76 nehlasovalo. Pedsednictvo ZÚS má tedy potvrz

i pi neobvyklém hlasování dle jmen, že tém tetina delegát mu
dvuje. Starosta J. erný nazval oposici silnou a prohlásil, že bi

vdcm svdomím. Než ani delegáti, kteí dvru pedsednictvu vyslo\

neví, že dosavadní pomry v ústedí byly uspokojivé. Zvolili kom
která má podati ádné prázdninové valné hromad vhodné návrhy na

organisaci spolkovou. Od této reorganisace oekávají žádoucí nápr;

v hlav i v údech nejvtší uitelské organisace v království. Organis

uitelská bude jen tehdy silnou — jak správn dovozuje len mladé
nerace ve »Volném Listú« — bude-li založena na poctivosti a pravd,
klamu a utajování.

*

*

Dle zprávy písedícího zemského výboru p. Karla Adámka pisp
zemský sirotí fond na výchovu a opatení 5184 chudých dtí osielý

opuštných a zanedbaných roním nákladem 618.693 K. Z uvedeného po
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opatiiio 5267 dti v rodinách nákladem í^^^JOS K a v ústavech 970

oním nákladem 238.98H K. Mezi ústavy, jichž péci déti jsou sveny.

100 sirotincfi, útulk, ochranoven a po<l)l)ných okresních, obecních,

lovnicli. sp()lkf)vých i soukromých ústav, v nichž je opateno 750 dti,

,l|)orovanýili zi- sirotího fondu, úhrnným rmním nákladem 162.676 K,

1 • .,•() úsúivú odbornýoh pro déti zaiicdl)ané. hluchonmé, slabomyslné,

choré, kterýmžto ústavm je sveno 167 dtí. nákladem 75.311 K.

iiiM to fond pispívá na léeni chudých dti osielých a opuštných

omských jubilejních ústavech v Luži. ve Cvikové, v sanatoriu pro dti

!Krl<ulosní. v ».Albcrtinum« v ílamberku. Zemský fond sirotci umožuje

iino to praktickou výchovu a vzdláni chudých a nadaných dtí opu-

iiých udlováním stipendií na návštvu skol emeslnických, prmyslf)-

1 nbchodních. hospodáských roním obnosem 16.41 1 K, jímž bylo

K. 75 žáku uvedených škol. V poslední dob byly povoleny na zrí-

:ii nkterých dalších ústav odborných, jichž dosud postrádáme, bž-

ené zápjky v celkovém obnosu 610 tisíc K, jež nebyly však dosud

placeny. Roní píjem fondu z pebytk spolkových pokladen sirotích

li asi 617.000 K. roní výdaj pes 62.000 K, takže nelze, dle zprávy.

Iiudoucnosti podprnou innost fondu dále rozšiovati. Ze 30 tisíc osi-

Ivch, opuštných a zanedbaných dtí ve vku školou povinném je pouze

S4 dtí, to jest šestina, bohatou zemí podporováno, na 25 tisíc dtí
bezpodpory apodprná innost fondu nemže býti

I 1 o rozšiována. \'^ tom je úžasná bída zemského hospodáství.

LITERATURA.
Krásná:

sef Holý: erné moe. 1912. (Vydal Pemysl Plaek v Praze.) — K. V.

;ábek: Stísti domova. 1911. (Vilímkova knihovna.) — V. Plpán: Chudé
li. Povídky o dtech. 1911. (Knihovny »Mladých proud* svazek V. Ná-

dem Mladých proud.) — Roman Hašek: Svatební píse. 1911. (Vilim-

va Humoristická knihovna. Nakladatel Jos R. Vilímek") — Em. šl. z Le-
hradu: Dómonajiné povídky. 1911. (Nakladatel Fr. Švejda v Praze VIII.)

Naše lidová etba: Povídky. Výbr z moravských autor. Uspoádal
of. dr. Mil. Hýsek. Díl I. -III. Moravská Ostrava 1911. (Nákladem vydava-

telského družstva Mor.-slezské revue.)

Mezi básnmi, jež Josef Holý pojal ve svou novou knihu erné
.;oe, jest jedna, v níž Pemysl pipadá si jako omšelý kámen na vrchu

hory, ošlehaný plískavou nudou šklebivých bouí*, jest zmuen »dešovou

tísní lovích nák« i vlastní nemohoucností, která neustále žízní po

nových vzntech a vášních; jako divoký buvol probíhal lesy a vyvracel

kmeny, umrtvoval a moil své srdce v bahenních slujích, jiskrným celera

larážel v záhady a vždy se mu vrátila žíznivá myšlenka pravdy: i spouští

»na vlny záhrobní erného moe«, eká, až vítr perve jeho stvol, s nímž

>t spojen se zemí, a zanese jej »v rozumu zoufalé ráje, ve vné blou-
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dní vodami erného more« (»Píse Pemyslova*). Když se k této bá:

probereme ostatní lyrikou knihy, jest nám, jako by z kraje dsiv trap

tmy konen prošlehl zákmit poznání a ze smsi zoufalých, dunivých hk
ozval se na krátko srozumiteln slyšitelný hlas ; poznáváme básníka, kt(

rve se sám se sebou, bije do vlastního nitra a v zoufalém zklamání zí

se bytí. A shledáváme, co ve slokách jiných k tomu poznání ]'úé\

básník se pokládá za trosku zhynulé hvzdy, zapadlé v kalném píko]

vzpomíná jásavých pelud a šílených vášní mládí, pehlíží »stanice dus

své od nebeských svtel blaha a zdaru až k hádankám smrti a záhro

pronáší »mrtvého života poslední bohatou tryznut a umírá bídn. »ki

ssedá a hnilobná ústa divými kletbami lásky se pitvorn nesou«. íci,

lyrika Holého jest krajn pessimistická, je málo. Píšern erné stíny lei

mu na cestu života; potácí se jimi a nezdolá jich. Má k tomu jist p
iny, nejde mu jist jen o affektovanost a pathetické gesto. Avšak — i

dovede o tom básnicky pesvdit. erné stíny jeho myšlenek a konf

splývají mu v chaos, z nhož nenalezne východu ani on. ani my; vín

jeho keovitých verš jsme strženi, nejsme však ani vyvrženi na pís
beh, ani neutoneme v hlubin: jeho lyrika nemá umlecké ukáznnoí

Jediný konkrétnjší moment zachytíme jakožto píinu rozkáceného nil

a chaotického smýkání: poznání ženy, jež vyvrcholuje v úžasnou, strir

bergovskou nenávist, a to nenávist uvdomlou, nebo oznaení písluš

básn »Chvíle svtla« sotva jest voleno náhodn; co nejpíkejší jest s

novisko básníkovo: »Žena problém? Chechtej se. satane milý! - Nií
bestie principu mužství a síly. - Tajemstvím rození, pírodou zakalená

tíš nese myslivému elu, - nenít léku srdlci a tlu, - kde se zahnízd

žena« ; žena jest nutným zlem, ji nutno uvázati na etz jako otrokyni,

povznášet ji v mysli; nezasluhtije oka laskavého, sice »strhne t v kal

na rumech pudu zemitého - život bys proplakal«; zená má zvdti, že ji

pouhým strojem a bezvýznamnou smetí, »nco, co nemlo býti, - v

v kout tvého zemského žití«. A podobn ve tetí bá.sni »Csvitu«, v t

Pemysl volá : »Jak ti krev z ramene uplývala. - chably své síly : vadn

tak muži, poddaní ženám, opadají - zchváceni ve volném rozvoji vdomí
Nikdy se proto neoddám žen.« Avšak i tato troška konkrétnosti zapa

v abstraktnosti, v theorii. Pi motivu tom, i ve všech ostatních, ml básr

povinnost usilovati o jasnou formu výrazu pro tžkou myšlenku, která

nenechala v nejistot, a my na tu povinnost jeho máme právo: jinak jsi

nuceni zavíti novou knihu jeho lyriky s neporozumním a nedorozumní
Štstí domova, »starodávné reminiscence* Viktora Kami

Jeábka, jest kniha vzpomínek na autorovo mládí, ztrávené v rodnt

dom barokového prelí s vysokou mansardou a podivnými freskami

východoeském mst. Ve vzpomínkách na mládí, jež odvanulo, »ja

oprchává se stromu kvt a pozdji za podzimních vichor i listí«, jt

mnoho kouzla, jež budí pietu, a jakoby ani neinilo velkých požadavl

literárních. Kniha Jeábkova vru nepodává nic kromobyejného a neb

valého; prbhem roku, takka podle kalendáe a roních poasí, vypr

vuje se o všem, co utkvlo v dtské mysli a po letech se vybavilo, pro(

se u všech osob v dom bydlivších a zaznamenává se vše, co pro tic

msto svého asu bylo událostí. Vlídn se pi tch reminiscencích,
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fvna staTodávných, setrvá, nijak však zvlášté my»H nczaujmou; leda, že

jíij)omoncm. jak taikrátc soudili na vaikové o Havlíkovi, jak se Ipélo

itjirých zvyklostech a privilejich, a jak, poille vypravování starších,

sn^hla vznikaly snahy o sociální emancipaci; jinak vsak není snad je-

é vci. která hy chybla mládí kterémukoli. Nutno vfibec si uvdomiti,

ivípoininky takového rázu mohou nabýti literární lnnlnoty jen osobností

imnélio spisovatele, a že nutné vedou k srovnávání s takovými zjevy,

lýttii jsou Nmcová a Jirásek. K obma, zejména však k Hozené Ném-

'é^ má spisovatel daleko.

Bylo vydáno nkolik knih neobsáhlých povídek. Mohli a mli byclunn

dcávati, že to budou kabinetní kousky zhuštné prosy, na nž bylo vy-

oiono co nejvíce forníáiního lunní novellistickho, humoristického,

jrávcího vbec. Avšak nmsíme se spokojiti zatím aspoií s tím, nabu-

ne^li pesvdení, že ne vždy vznikly z pouhého rozmaru i jiné nahod-

iti, která psavost dnešních dní ásten aspo iní pochopitelnou, nýbrž

iVinikly z opravdového cítní a nelíeného zaujetí. Tak tomu jest ne-

itnt pi knize povídek Chudé d é t i. kterou vydal K. P 1 p á n, jak

\t se o tom mohli pesvditi již pi jeho »Cerných obrázcích«. Ze ži-

:a chudého, strádajícího dtství zachytil nenápadné, takka denní pí-

iy a kreslí je s plným vdomím jejich sociálního významu a lidské ne-

avedlnosti, pro kterou trpí nevinní mladí tvorové, v nichž se hlásí

lu po život mén drsném, volnjším a duševnjším. Je vidti, jak

mladé bytosti spisovateli pirostly k srdci a jak rád by oblažil ty dti,

nemají nebo neznají rodi a jsou odkázány na lásku (»Petíkv
iet€, »Pohádka«) a nelásku cizích lidí (3.Vrka«. »Až budu veliký*),

)0 se musí od útlých let lopotiti za kus chleba (»V epništi«. »Kome-

4ti«). Je to kniha, jejíž ádky diktovalo nžné srdce. Naproti tomu
>man Hašek v knize Svatební píse cítí se doma v jiné

re, mezi lidmi ku podivu sobstanými, celkem takovými, jakými jsou

;io »Cestovatelé«, jejichž problém života jest nesmírn neproblema-

1 <ý : »Jaký to krásný, utšený a bezstarostný život : ráno vstanete, po
lué snídani jdete voln po svém zamstnání, v poledne s chutí poobd-
c, po obd si na chvíli zdímnete nebo jdete na hodinku do kavárny,.

to jdete na klidnou procházku, aby vytrávilo, a veer posedíte ti
ii hodiny pi dobré veei, výteném piv a pátelském rozhovoru,

lavdu, eho si mže kdo ješt páti ?«... Haškovi nejde o to, že

mezi takovými výstavními exempláry zdánlivé lidské spokojenosti

i; lidé normálnímu pojímání života nesnesitelní a odstrašující; jemu
libí, není jim písným soudcem, uznává jejich raison tre a s velikou

'.ití vypravuje všemožné historky o mladém básníkovi, který se stal

stným otcem (s>Svatební píse«), o spoleenské nešikovnosti venkov-
ho professora (»Návštva«), o zbožovateli, který neumí veslovat

X'a vlnách«), o židu Plešnerovi, jemuž komedianti nebo brusii za-

i a sndli psa istokrevné raqy (»Nálada podzimu«), a cokoli ješt.

isovatel jest si vdom bezvýznamnosti takových píbh, ale tak jako
jednom míst podává recept pro povídavého literáta, který má vždy

:íti »hned od Adama«, tak pro bezvýznamnost svých pros podává pímá
jtsovatelskou omluvu: žádná píhoda není prý tak nepatrná, aby se o ni
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nedala napsati celá kniha, je potebí jen trochu dobré vle a trpliv(

tená, sebe menší bezvýznamnou událost lze tak zvniti spous

stránek. To spisovatel dokázal skuten a budiž mu páno; ml by se

pi tom vystíhati takové nejapnosti. s jakou pi tom uklidnní vlastn

spisovatelského svdomí poukazuje k nmeckým klassikm, nemluv
ani o dekadentních výtvorech nkterých moderních prosatér. Nech
spokojí s tím výsledkem, že jeho kniha se dobe hodí pro zahnání dlo

chvíle; literárního významu nemá. — Mnohem vážnjší cíl, jako vi

sleduje svými povídkami Em. šl. z Lešehradu, zejména poviell

Démon, jež dala knize jméno. Již svou »'Matildou Ehrhardtovi

uinil pokus o román a také jeho »Démon« vymyká se z bžného r

pouhé povídky. Jde mu o démonický vliv muže na ženu ; pohled, ktcr

muž, divadelní umlec (Mahler), utkví porve na krásné paní Tereze, st

se zárodkem katastrofy obou; podlehnou démonické síle. která je k s

pudí, když pak (pro tžkou chorobu mužovu) styk paní Tereza peruš

Mahler zabije se za nedlouho vlastní rukou a paní sítí se do divoké st

u osamlého mlýna. Em. šl. z Lešehradu pi všech svých knihách 1:

nických projevuje jist nejlepší vli; promyslí si, ím by motiv m\

se státi, aby nabyl literární hodnoty. I jsou jednotlivosti, které o 1

úmyslu svdí. Ale v prose širšího rozsahu nedovede se básník s

stediti a svou dobrou vli upnouti k pímé vývojové linii celku; nedost

se pravideln pes základní konturu, od níž zabíhá k episodickým skok

a perývá jednotnost práce. Nechává v ní mnoho neuritého, a to i v ti

co by pece mlo býti tžištm povídky, v pomru ženy k dvma muži

Což nám, kteí máme býti svdky tak tragického konce, mže na píl<

postaiti, aby po chvíli, která byla již pece kritickou, lierušení s déi

nickým Mahlerem motivovalo se takovýmto jednoduchým rozvažován

»Ach, rozhodne se rázem ... Je slabá passivní bytost, s níž mže kdo!

initi, co chce... Ale nebude již!... Dokáže, že je jeho lásky hoc

A pak... onen cizinec... nerozumí mu vlastn (!), bh ví, co má s

v úmyslu... jakým zpsobem na ni psobí... Snad ji omámil ní
Bože ! . . .« Jak v tom máme .opatovati nco démonického, a jak si p
staviti, že žena takto mluvící jest vbec schopna podati se démonické

vlivu? Velmi nemístn jsou dále vloženy vlastní pochybnosti o katolicls

ritu tam, kde nervosní žena hledá s romantickým zanícením uklidn

práv v nm ; ten stízlivý komentá v dané souvislosti psobí ruš;

teba byl jinak opravdový a oprávnný. Rovnž tak obšírný popis

kojíku, do nhož se paní Tereza po delší dob vrátí. Dojmy z cest

Itálii a po echách jsou celkem také mimo djovou souvislost. Šastní

byl Em. šl. z Lešehradu v kratiké povídce »Láska tety Žofie«, v

zachytil bolest resignace cituplné, pírodou macešsky obdaené ženy.

ilé vydavatelské družstvo Moravsko-slezské revue podjalo se vd

ného úkolu, vydávati lacinou literární sbírku Naše lidová etl
do jejíhož prvního svazku zaadilo Povídky jakožto výbr zmoí
s k ý c h autor. Jsou v nich zastoupeni Herben, Mrštíkové, J. Uher, I

thodj Jahn, Jií Sumín, Josef Veea, Kosmák, Merhaut, Antoš Dohi

Myšlenka jest dobrá a výbr úelný. Nehled k tomu, že se tak snac

propaguje dobrá i velmi dobrá literatura, podnik bude moci snad prosí
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I iiiié historicky. Poínáme si Moravy všímati bedlivéjt; z novéjéích

miih historik Jan Kabelík a Miloslav Hýsek mají o to nemalou

(! A k(lyl)y tato snaha nepinesla výtžku jiného než pesný výklad

1 o v (ljinách nové eské literatury vykonala Morava, jaký podíl

Ml JI jím rozkvtu oiia, bude to znamenati mnoho. Piijde ovsem pi
., iMi/kii, kolik jest v tom podílu moravsky individuálniho a pokud

I ccský jest nutno odlišovati od živlu moravského: otázka, pi niž

, niiniochodcm eeno, teba náležité opatrnosti a stízlivosti. Jakýsi

lil k tomu iní v tomto výbru z moravských autor horlivý dr. H ý-

. který k nmu napsal strunou informaní sta o vývoji poesie a prosy

Morav od iKJátku novoeské literatury. —ej—

Pouná.
iirka pednášek a rozprav z oboru výchovy a lidového vzdlání. — Fr.

jiol: Benátana Jakuba Casanovy život a dilo. — Fr. Vymazal: Tisíc

Ivých zrnek. — Pierre Rámus: Francisco Ferrer. Jeho život a jeho dílo.

I
JtTDr. Fr. Skála: Odluka církve a státu. — Fr. v. Liszt: Mezinárodní

právo. — B. Ilartwig: Jaký jest smysl našeho života?

Sbírka pednášek a rozprav z oboru výchovy a li-

ívého vzdlání. Vydává Ddictví Komenského v Praze. Poádá
s. erný.
Upozorujeme souborn na tyi svazeky dobré této sbírky, jež po-

vá populárn psané výklady o otázkách výchovných. Uitelka E, S u-

j v á promlouvá slovy prostými a upímnými O srdeném pomru mezi

'>movem a školou (Sbírky ís. lO., cena 60 h), shledávajíc, že ne-

lytnou podmínkou zdaru vší školní práce jest, aby mezi školou a rodinou

•la vzájemná dvra a vzájemná výpomoc. Ad. Schuster (Návštva
;oly obecné a dležitost její pro vzdlání lidu = Sbírky ís. 11., cena

'I h) vykládá, že všeobecná povinnost školní je nutný dsledek kulturního

íkroku, že proto heší se na dtech i úlevami i nesvdomitým využíváním

výdleným pracím a že škola je tak i základem blahobytu jednotlivc

ádné správy obcí. J. J—k (O kouení a jeho úincích = Sbírky ís. 12.,

:na 48 h) líí strašlivé úinky kouení na zdraví dti a domáhá se zá-

onitých opatení proti tomuto pedasnému požitku; data i fakta, jež

•i auktor uvádí, jsou vskutku hrozná. — Ve svazeku 13. je struný výklad

I. erného O hlavních zásadách dtského zdravotnictví, jichž by
; mlo dbáti v rodin (cena 48 h), tedy zvlášt pouení o strav, obydlí,

zduchu, pohybu, život, šatu. spánku atd. Upozorujeme optn i širší

becenstvo na levnou a praktickou tuto sbírku, jež stejn se hodí pro

:hze rodi s uiteli jako pro propagaci mezi lidem. K.
' Fr. Khol : Benátana Jakuba Casanovy život a dílo.
itudie. Nákladem Jos. Pekla v Praze 191 1.

Obnovené nakladatelství Pelclovo mimo jiné podniky, jimž nelze

píti jisté originality, založilo i sbírku Knihy života, v níž vychází nový.

NAŠE DOBA. R. XIX., C. 7.. 1912. 20. dubna. 35
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úplný peklad povstných Memoir Casanovových dle novvch zrevidován

vydání. Cvodem k pekladu vyšla tato studie Fr. Khola. o život i spis i

»dobrodruha a lovce štstí, spisovatele a filosofa, který naplnil skoro
(jj

pedminulé století zvukem svého jména, prošel skoro všemi zemmi K
turního svta, seznal skoro všecky jeho požitky a ukonil svj pohni

život v Cechách*. Spisovatel studie — myslím, zbyten — opt a ói

se omlouvá, že nechce prací svou glorifikovati památku Casanovovu I

schvalovati skutky jeho: budou zajisté vždy pemnozí tenái, kteí bu(

se shánti po Casanovovi jen pro drasticky upímná a vrná líení i

lostných avantur, podaných tu beze vší petváky a pece vždy s jis

delikátností ; ale vlastní význam jeho tkví pece jinde, jak i Khol doti

vyložil, totiž že pes všecky své slabiny a pes to, že Pamti nejsou tj

koneny, podávají vrný obraz mravních a spoleenských pomr v <

bách, jež pedcházely krvavou revoluci francouzskou. Khol ovládl b

pecn a jist rozsáhlou literaturu Casanovskou (patí k ní mimo sta

studii Mikovcovu v Lumíru 1860 i nkolik drobných prací nedávno zv'

nlého Kampra) a hledí odtud dokázati, že Casanova jako spisovat

malí mrav a djepisec stojí neobyejn vysoko nad Casanovou dob:

druhem, který vždy byl dbalým své cti a i v nesetných svých dobi

družstvích choval se k ženám vždy nezištn a bez zámysl výdlenýi

Jeho erotismus byl rozhodn nevšední a výjimený, docela jiného gen

než Juanv, jak ukázal nedávno O. Schmitz v pozoruhodné své stu

(uveejnné v peklade v Pelclových Chvilkách ís. 14. a 15.).
|

Co studii Kholov dodává obzvláštní ceny, je okolnost, že vedle p

drobného životopisu Casanovova a jmenovit i vylíení jeho smutné

konce seznamuje nás i s jinými etnými jeho spisy z rzných obo

vdních, filosofie, historie, náboženství, mathematiky i vd pírodníc

ovšem i básnmi, romány a polemikami. Mnoho z tchto plod, vtšin"

vbec tiskem nevydaných, má dnes již cenu jen historickou: za to

rozhodn mla býti uinna pístupnou — aspo ve výbru — rozsah

jeho korrespondence, zachovaná v pozstalosti duchcovské, listy h

vtšinou milostné, i listy muž inných v život veejném a kulturníi

s nimiž se Casanova na rzných místech svého potulného života setk;

Rk.

Fr. Vymazal : Tisíc nových zrnek. Brno 191 1, nakl

datel A. Píša.

Jsou velmi nestejné hodnoty a rzného pvodu tato nová zrnka, j'

si Vymazal sám sob vnoval ke svým sedmdesátinám. Mnohé ze zrnek -

tím Vymazal rozumí »všecko, co zasluhuje, aby bylo povdno, pamat
váno anebo o em by se mlo pemýšlet* — jsou vybrány z etby, z^

Montaigne, Goethe, u nás Arne Nováka, Jánka, rzných lánkit v P
hledu; jiné konstatují prost jen njaké nápadné faktum (na p. zrnko 20

V Indii je prý 150 eí a písem, nebo 75.: V obou rukopisech Králov

dvorském i Zelenohorském, jež obsahují asi 6000 slov, našel Gebauer vii

než 1000 prohešk proti normální staroeské mluvnici) ; a zas jii

pokoušejí se o výklad gramatický (65.: Písmeno ch nazývají mnozí cé-h

a je to vlastn ká-há ili chá). ada zrnek týe se jev literárních a jic

pekládání (132.: První své pokusy psal Tomek slohem Tacitovskýr
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^ l-un mpnro/cuym. Ani potom ncinél nikdy slohu) ; v jiných — a ty

^^ W ovšiin pro charakteristiku svého pfivoílcc njzajímavjiií -— jsou ob-

"
'ieny trc-fiu-. asto ironicky žiravó posudky (142.: Kdo má u nás po-

'I 'du! bicho, hodi se tiž za výteníka do nkolika týdenník) ;
konené

ikd« teme jen poulié slovné híky. Nelze se diviti, že v spoust ma-
'

^íAlu sebraného ze všech možných disciplin sem tam je leccos nesprávného:

I

< v /niku 280. špatné vyloženo o úprav francouzských gymnasií,

'zniku 363. neprávem se tvrdí, že nemáme nic jjeložcno z Rabelaisa,

'rnku 600. docela se ohívá špatný vtip, že na litomyšlském gymnasiu

Iv žák projde a kdo nic neumí, tomu prý se poví naped, z eho bude

use. Snad by pece bývalo dobe, kdyby byl Vymazal užil hustšího

.lického síta : kvalita zrnek byla by jisté jen získala. Rk-

Pierre Rámus : Francisco Ferrer. Jeho život a jeho dílo. esky

fKvW Jan Kosa. Praha 191 1, nákladem Volné Myšlenky.

Nedávná revise procesu Fcrrerova, jež dokázala naprostou jeho ne-

LlU, o niž byl pesvden všechen vzdlaný svt mimo knžstvo a vládu

lskou, obrátila zase pozornost k nešastné obti mstivých klerikálú

ilských, kteí neváhali proliti krev lovka nevinného jen proto, že

Bpsvtové psobení stálo v cest hrabivým jejich plánm. Byly i u nás

kdy vysloviti jméno Ferrerovo nebylo lze na schzi veejné bez

eenství, že bude rozpuštna a eník vyšetován ze schvalování

Inezákonných ; dnes snad všude konen proniklo pesvdení, že

byl lovk sice pokrokový, ale spolu loyální, jenž dalek byl všeho

ismu a snah podvratných. Kdo chce se pouiti, o vlastn usiloval

ice vzdlaný tento republikán, a jaké byly jmenovit jeho snahy o vy-

tlování školství racionalistického, tomu mžeme vele doporuiti ne-

likou tuto brožuru zpracovanou dle autentických pramen a zvlášt dle

kumentárních publikací »Komitétu pro obranu obtí reakce španlské*.

íiovit kapitolu o zatení a kvapném odpravení Ferrera nelze peísti

pohnutí. 5".

JUDr. Fr. Skála: Odluka církve a státu. V Praze 1911, ná-

idem Volné Myšlenky. (Knihovny Havlíka ís. 4.)

'} Dle spis: Hobzova Pomru mezi státem a církví a Zenkerovy Kírche

d Staat napsal .Skála populární úvahu o asovém themat, která pi-

n v našich pomrech propadla z valné ásti konfiskaci a mohla

v plném znní otištna až po interpelaci na íšské rad. Spisovatel

-tává thesi, že velou tužbou každého opravdu pokrokového lovka
zárove podmínkou šastnjšího vývoje lidstva je dokonalá odluka

kve a státu; nejhroznjší doby pro lidstvo byly ty, kdy státní moc
roila církvi, kdežto štstí lovka i lidstva je tím vtší, ím více se

ancipuje od církve. Rozumí se — a píklad Francie i Portugalska to

potvrzuje — že církev sama hledí této rozluce všemožn zabrániti

ijmu svého mšce, berouc si pi tom záminkou sama dogmata nábo-

ká; ale vývoj kultury jde neúprosn v ped a neubrání se mu ani

kousko, které dosud nejen v litee zákona, nýbrž ješt více v jeho

clni zachovalo si pemnoho z dob konkordátu, a formáln zrušeného

; r. 1874. Skála je pesvden, že odluka církve od státu je spoleným

I
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požadavkem všech pokrokvých lidí a že tedy za mají bojovati všicij

pokrokoví poslanci, a patí stran mladoeské, pokrokové nebo agráí

národn-sociální i kterékoli jiné. Neteba ani zvláš pipomínati, itl>.

facto mezi eskými politiky je pramalé procento tch, kdož do opra

hy chtli se zasaditi energicky za provedení tohoto základního p
cípu zdravé budoucnosti státu. 1

Fr. v. Liszt : Mezinárodní právo. Peložil Dr. K. Ra

V Praze, nákl. J. Otty, Svtové knihovny . 903-4.
'

O obsahu i rozsahu pojmu mezinárodního práva má u nás
j;

tnrný vzdlanec pedstavy jist velmi mlhavé a je dostaten známo,

i mezi elnými politiky eské delegace je docela nepatrný poet tch, k

vnují pozornost otázkám mezinárodním, nebo všecku pozornost abí!

bují a právem i neprávem jen problémy vnitní politiky. Lze proto 1

vítati, že ve Svtové knihovn došel uveejnní aspo tento peh
z díla proslulého nmeckého kriminalisty, a to dle jeho píspvku v Bi:

meyerov encyklopedii právní vdy z r. 1904, kde Liszt ve form z:

štné, ale pece úplné podal tres svého velikého spisu o mezinárodi

právu, vydaného již po páté r. 1907. Pekladatel vypustil soupisy lite;

tury na konci jednotlivých oddíl pedlohy, ale za to aspo v pozní"

kách doplnil výklady Lisztovy odkazy na nové ustanovení práva mv
tiárodního, zvi. váleného dle usnesení druhé haagské konference r. 19

Pacifisty naše bude zajímati zvlášt poslední ást knihy, oznaená
zvem: spory mezi státy a jejich rozhodování (bez použití branné m<i

tedy smírími soudy)
; jak známo, práv o této otázce existují prá

normy data velmi pozdního a proto namnoze ješt neúplné a nevyjasn
Liszt zastává mínní, že »i v dnešním mezinárodním právu zstává vá

nejkrvavjším prostedkem ku povznesení skuteného nebo domnl*
-nároku, ultima ratio k ešení spor mezinárodních*, kdežto optn
vracející myšlenka o vném míru zstala utopií. Nicmén snahy pacifií

roztroušených dnes po celém svt, vítá a piítá jim zvláš dvojí vdr
iSlohu: utvoiti stálý soudní dvr stát s fakultativní kompetencí a ke

fikovati právo válené. fl

B. Hartzvig : Jaký jest smysl našeho života? Náklad:

asopisu Život 191 1.
'

Spisovatel je píslušníkem eské emigrace v Rixdorf u Berlí:

kdysi mocné a kvetoucí, dnes, bohužel, již ponmené a pokleslé. V a^
pise »Život«, vnovaném obrození náboženskému, uveejnil kdys j
lánk o základním problému našeho žití, jež tuto sebral a doplnil ve forj

knižní. Je to duch eských bratí, známého theosofa a souasníka Kom-;
akého, Bóhme, ovšem i duch moderních reformátor nmeckého žití ná>

ženského, zvi. Lhotzkého, jenž k nám promlouvá z nepatrné broži!

Hartwigovy. Nejen jednotlivec, nýbrž i celé národy trpí prý tímto i

votem, jenž jest výslednicí známých i neznámých sil a myšlenek, a jeL

konec zdá se nám nadobro bezesmyslným ; takže jen život, který s"i

o sob jest souladný a stojí v souzvuku s Nekonenem, život v praxí

v duchu Kristov, mže nám odpovdti k otázce, co jest vbec smsrslf
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ho Ityti, Tudíž vnitní obrození lidstva v duchu Kristovy nauky, úsilí

aby každý jednotlivec stal se pravdivým, prostosrdcéným a dvé-

, skiiteiiýni kesanem, mflžc dodati nové hodnoty životu, jenž tolika

jeví se být dnes docela marným a bczútéšným. T.

O ŽIVOTE NÁBOŽENSKÉM A CÍRKEVNÍM.
Romolo Murri a jeho |)olitický modernism.

]i o m o 1 o M u r r i, známý italský katolický knz-modcrnista, kterého

zájmem sledujeme v jeho boji a vývoji, o kterém jsme již ped n-
lUka lety zde psali, když jeho jméno výraznji proniklo na povrch a nad

Amr, v poslední dob zase vzbudil živjší zájem a mnoho eí ve veej-

sti. Cím? Jest zaznamenati njaký nový, další stupe v jeho vývoji,

ad dokonce obrat, o jaký u vtšiny modernist není nouze? Napsal snad

ivý. vynikající spis o nových hlediskách?

i
Nic z toho! Takových vcí by si ostatn všimli jen odborníci, úzký

rern kruh intcresent, ne veejnost.

Romolo Murri vzbudil pozornost veejnosti nejnovji a nejživji tím,

< zasnoubil. Tuto stránku vývoje katolických modernist sleduje ve-

• ist široká se zájmem nejintensivnjším, z pohnutek velmi složitých,

ivním míst mezi tmito pKjhnutkami snad stojí u »verejnosti« nej-

pouhá zvdavost, zbystená zálibou v jisté pikantnosti, ale jist není

oh tato irá zvdavost pohnutkou jedinou. U mnohého modernisty

; erotický pomr k žen nezasluhuje víc než kus pikantní pozornosti,

i u jednotlivých jest ním mnohem vyšším, mocnjším; bývá to vztah

ni pohlavn erotický, nýbrž více ješt vztah mužn a lidsky ethický, a

iva se tak ním více, než pomrem muže k žen: stává se vztahem lo-

íka k lovku, individua k celku, k lovenstvu, vztahem bytosti asov
'lezené k budoucnosti. V takovém pípad pak jest takový vztah, stupe
ho ujasnní a dsledného provedení zárove dosti spolehlivým mítkem
Ddernosti, nejen v theologii a církevní politice, nýbrž ve svtovém ná-

|ru a v osobním mravním stanovisku.

P Že nás nezajímá pikantn erotická stránka pomru modernist k žen,
° musíme ujišovati. U Murriho beze všeho víme, že základem a mo-
Veni jeho zasnoubení jest víc než erotika (tím neíkáme, že erotiku nízko

'níme). Ale pes to jen referujeme prost o jeho zasnoubení se slenou
.Indovou, norského pvodu, ale v ím usedlou prkopnicí hnutí zen-

ého a mírového.

! Když se již o Murrim zmiujeme, neškodí dotknouti se strun jeho
anoviska, jak se jeví v posledních projevech, uinných po naší poslední

'nínce o nm ped léty.

!

Nedávno vyšla jeho nová kniha v nmeckém pekladu pod názvem
'Oas christliche Leben zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts« (Jena,
Mederichs, 5 marek), s podtitulem »Die Kámpfe von heute«.
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Jen ponkud výstižný referát by zabral píliš mnoho místa, nk
prostor, vyhrazených našim rozhledm. Také by se ostatn spise h

za samostatný lánek, než za obsah rozhled. Zde staí jenom nk
zmínek a všeobecných poznámek.

Kniha znovu ukazuje, co jsme již drive ocenili pi Murrim a co i

výše stavíme v jeho innosti: Murri není jen církevní politik nebo c

matik, nýbrž skuten mohutná náboženská osobnost, hluboce založ(

vysoce a ušlechtile mravní. isté náboženství a ušlechtilá mravnost
j

zdrojem jeho snah, pohnutkou jeho práce, cílem jeho pokus. Jest

náboženskost a mravnost vdom katolická. V tom jest její zvláštnoí

síla, ale též omezenost a jakási slabost. Jeho katolictvím se vysvtlí,
j

neml a sotva bude míti hlubší vliv na moderní formulaci náboženskýc

mravních problém. V katolicismu není pdy a porozumní pro jeho

vrhované reformy. V jeho mezích volá po volnjším vzduchu a jasnj

svtle v celku marn. Mimokatolický svt, a protestantský a nábožen

a mravn jinak orientovaný, mže chovati a projevovati plnou a v
sympathii k jeho obrodným snahám, ale sám jimi nemže býti zúrod

vtší mrou. Protestantský myslitel i volný myslitel by souhlasn vyl

že Murri zstává katolickým církevníkem i tam, kde uvádí v pohyb

drní síly ducha v protiv k církvi a v kritice na církvi. Protestantsk(

modernismu stojí v popedí a ústedí osoba Ježíšova. Ta však katolickí

Murrimu není stedem ani jako historický problém, ani jako nábožer

initel.

Hlavním problémem Murrimu jest, jak rozvedl na berlínském h

gresu pro svobodné kesanství a náboženský pokrok roku 1910, ot

spojená s ešením rozporu mezi náboženskou a obanskou spolem
hlavn v románských, katolických zemích. To naznauje již formul

jeho pednášky ^Církev a demokracie*. V románských zemích dosud

církev nevzdala politických privilejí a nárok na absolutnost, officieln

jedinenost své náboženské spolenosti. S tmito nároky se dostává

sporu demokracie. A výsledkem srážky mezi církví a demokracií jest,

demokracie bývá vytlaena za hranice pravé míry a penáší svj od

proti církvi na každé náboženství a chce budovati výlun na základ

svtového názoru humanistického a atheistického. Tlakem tchto fa

vyvinul se v Itálii modernistický proud, který hledá, jak by katolic

spolenost pevedl s pole politické výsadnosti na novou pdu opravd

náboženské svobody. A v demokracii se ujasnilo, že materialism nes

vzbuditi tolik úcty k zákonu solidarity a bratrství, aby elila egoismu.

Murri hledá synthesu obou tchto patrných smr a snah. Dosava
ešení, o jaké se pokoušel liberalism a kesanský socialism (pozdji 1

sanská demokracie), mu nestauji. Také historicky se v praxi neos\

ila, ani ve Francii, ani v Itálii nebo Belgii, kde se o n zasazovala

církev tak demokracie. Kesanský socialism nesplnil církvi, co si od n

slibovala: ekala zvýšení populárnosti a vlivu, pírstek nových posi

nich sil, ale místo toho vzrostlo církvi nebezpeenství zmny ve vniti

právním organismu. Proto také píznivé stanovisko Lva XIII. bylo vys

dáno pímým nepátelstvím Pia X.
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'íylo zajisté a jest pirozené a vlastní každé (Itniokracii, i kesanské,

všecka historická zaízeni a organisace pouze jako relativní a pro-

\é, hodnotné pouze potud, pokud slouží j)otcl)áni ducha a života lid-

. 1 církev musí býti takto cenna jako relativní. Lidský duch roste

(
právnosti a sainosi)rávy. Koste k samostatnosti též v náboženství,

náboženství nejdív a nejvíc. Froto se staví proti absolutním ná-

II církve, proti nátlaku ve vcech víry; ovšem také proti privilegiím,

stát dosud církvi zaruuje.

iiltud z požadavku nál>oženské svobody vyrstá požadavek rozluky

tátem a církví, ovšem v tom smyslu, že stát sice naprosto nesmí se

váti do vcí víry, ale musí stvoiti neb umožniti podmínky, ve kte-

IV náboženská spolenost mohla svobodn se utvoiti a žíti, arci pokud

ií zákonm. Jen tak ukáže stát svou laickost spolu s úctou ke svo-

\tících. To znamená; stát se mže a musí starati jen o takové vci,

zajímají náboženství se stanoviska právního a obanského (správa

, svoboda kultu), nesmí se vmšovati do církevního zízení.

\to moderní zásady ovšem znamenají smrtelnou ránu církvi, která

! ládá za instituci božskou, a následkem toho žádá, aby stát byl jejím

'jem.

Politický mod<;rnism musí tudíž kriticky osvtliti tyto nároky církve

in pramen a ukázati, že tyto nároky nejsou pvodním principem

uství, nýbrž pozdním výhonkem, který vyrostl ne z pvodního
licuc. nýbrž z historických podmínek, který ml význam pro dtský vk
iského ducha, ale nevyhovuje v dob jeho zralosti.

jl

Politický modernism se nedotýká obsahu církve, ale nevyhýbá se d-
;dkni, plynoucím z poznání, že církev není úelem sama o sob, nýbrž

jiom prostedkem pro život svdomí, že jí lovk mže náležeti pouze

(brovoln, pokud mu prospívá jako pomcka k rozvoji nejvyšších sil:

'orocké intuice a tvrího enthusiasmu.

I Odtud vzplanul boj mezi hierarchií a náboženskostí, pi nmž se hier-

jchie instinktivn spoluje s konservatismem a reakcí, a proto zase všichni

í kteí bojují o obnovenou náboženskost, jsou vehnáni do tábora demo-
:acie.

Typicky se vyvinula situace v Itálii. Ped rokem 1870 byla politická

,ejnost v Itálii výbojná a reformatorní ve smru politiky církevní, pi-
.avovala se rozhodnému boji s Vatikánem. Ale když r. 1870 byl zabrán

m, aby se stal sídlem sjednocené zem, tu buržoasie jako by se byla za-

\la svých úspch a ochabla, ponechala kongregacím a církvi volnou
ku. Vatikán setrval v odporu k politice italské. Tento stav vzájemného
iptí a passivního odporu potrval až do r. 1898. Tehdy vzniklo mezi mla-
mi katolíky hnutí, volající po úasti v politickém život, po boji s pro-

.níky politickými zbranmi. Vatikán pihlížel se zálibou, ale brzy se

cti tomuto smru postavili staí, jmenovit Jesuité, kteí vymohli, že
ku 1902 papež naídil mladým, aby se pipojili k officielnímu stanovisku
rkve. Mladí se podrobili, ale neoekávan nabyli poetné pevahy a
nocnili se vedení. Tu Pius X. rozpustil organisace a zakroil proti mla-
mi exkommunikacemi. Žádá uznání zásady, že všichni jsou povinni po-
ašností papežovi ve všem, též v otázkách politických a hospodáských.
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Suspendován a exkommunikován byl též Murri, ponvadž se nepod

tomuto uení, které prohlásil za kacíské.

Mladé hnutí se dává do ostré kritiky církevní soustavy, pracuje i

form náboženského svdomí. Myšlenkov i fakticky pešlo mladé I

do tábora demokracie. Spatovalo v demokracii uskutenní záklac

nauk a ethických pedpis kesanství: absolutní dstojnost každého

veka a každého lidského svdomí, bratrství m^sto násilí, neb i poU

práva, obecenství všech lidí v boji proti zlému a pro dobro ve stálen

kroku k jednot chtní. Proto není teba, aby kesanství potíralo d

kracii, která není niím jiným, než svobodným sdružením tch, kteí ui

o spravedlnost, o »obnovení« (narážka na Piovo programové heslo

stauratio«). Aby se toto obecenství uskutenilo, musí býti pemožen I

kalism, a k tomu musí laický stát pestati s privilegiemi vi církvi.

Kurie zmnila taktiku: aby se uchránila znásilnní se strany s

snažila se pivésti co nejvtší poet poslanc pod svj vliv, a podar
jí to. Mnozí poslanci ví, že když byli zvoleni církevními katolíky,

smjí hlasovati pro nic, co by mohlo smovati proti církvi a kléru.

Italská demokracie byla nesena duchem positivismu, stála na ut

ristickém a naturalistickém názoru, bojovala proti náboženství, mla
obráceného dogmatismu a trpla vášnivou nesnášelivostí. Tím odzb;

vála sama sebe, odsuzovala se k neúinnosti.

Nyní poznává, že k úspchu a pokroku jest potebí ideálních ná

a statk. Uí se rozlišovati klerikalism a kesanství. Ui se chápati

kevní otázku jako mravní otázku výchovy vle.
Sociální demokracie románská zstává tkvti v revoluních id(

devatenáctého století, chtla niit staré, a vila, že nová spolenost se

vytvoí sama. Pirozen se obracela proti officielní církvi. Nevidli
na poli náboženském nestaí boit, nýbrž nutno obživovat. Boit do\

církev sama: po ti století opomenula vychovávati náboženské sv(
k bohatšímu a svobodnjšímu životu, naopak ochuzovala je, seslabo

Demokracie sice zahájila veliký pokrok odstranním násilí v oboru
ale nevidí ješt, že náboženskou svobodu nedovrší, dokud nenávidí n

ženství, nýbrž pivodí teprve tehdy, když osvobodí náboženské svdoni
Bude toto demokracií osvobozené náboženské svdomí ješt pak

sanským a katolickým?

Náboženstvím moderního svdomí bude náboženství, které bude p

stavovati duchovní sílu k životu a k pokroku, které bude náboženstvír

sytých a egoistických, nýbrž po spravedlnosti a obnovení toužících c

náboženství, které nebude zabírati pole vdy a politiky, nýbrž bud(

jiných polích odkrývati poklady ducha, kterých vda a politika n

skytuje.

Murri ví pevn, že tímto náboženstvím mže býti kesanství,
stí-li se od stediovkých zrdností ; ví, že italský katolicism oiš
jest poád ješt živou a bohatou národní tradicí, silou soustední a mr
sebekázn. Jest jen potebí obživiti a obnoviti tento katolicism z vnit

Neobživí-li se, zanikne a nezbudou než trosky mravnosti.

Neosvdí-li se katolicism takovouto mocí u polovzdlaných, 1

nemají dosti hloubky, aby postihli jeho idealistickou a ethickou sílu. 1
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lál j.iUo iiAhožcnstvi vybraných duší. Officielní církev bude slábnouti

, ,|lc tohdl.i hiuití.

1,1 I líc nál)Ožnstvj Imdc vysokou školou ídealismu a dobroty,

il. u .s\Liiii h)l>ajicí, bude schopno žíti v ovzduší svobody, oistí lidi od

. M-ry, pokrytectví, bude sloužiti zájmm pravdy, dobroty a sociálního

' loku. —
r<) jmenuje Romolo Murri politickým modernismem. Pro nás skoro

iqKichopitcln. My u nás vidíme politický kesanský socialism i katolický

M. .Icriiisin v jiné podob. U nás se dnes mnoho mluví o táboe klerikálním

ho rozvratech a nových formacích. Práv proto jsem jako úvodem

\ tDiiui, co brzo bude nutno napsati o našem kesanském socialismu, po-

^lékud šic rozvc<ll nkolik myšlenek politického modernisty, který o po-

itic skoro luniluví, a kde promluví, tedy naprosto jinak, než naši ke-
.i':ništi sociálové.

Vybral jsem nkolik myšlenek Murriho též o boji protiklerikálním a

j sociální demokracii se zetelem na naše pomry a poteby.

Tato hlediska, vybízející ku pemýšlení a ke srovnávání, rozhodla

'výbr a obsah této stati a ne — Murriho zasnoubení se slenou Lundovou.

6. dubna 191 2. +

ŽENSKÉ HNUTÍ
Volební právo žen.

i aktuální politické otázky ženské vyvstaly v poslední dob u nás.

Jest to otázka ^Slovanské federace ženské«, kterou vyvolal

»Výbor pro volební právo žen« v dsledku jednání nmeckých žen pi
sjezdu ve Vídni. Události jsou tyto: Ženy polské daly popud k tomu, aby

se ve Vídni sešla porada zástupkyní organisací pro volební právo žen

všech rakouských národností a vytvoila spolenou organisaci. Vídeský
volební výbor byl svolavatelem. V pedbžném vyjednávání vyhrazoval

si pedsednictví a jednací e nmeckou. Ostatním zástupkyním národ-

ností povoloval jen pozdravy a resoluce v jejich mateštin. K tomu ženy

eské nepistoupily a doufaly, že tak uiní i ostatní ženy slovanské v Ra-
kousku. Proto také nebyly ženy eské zastoupeny v deputaci do íšské
rady. Protože je však žádoucí, aby v Rakousku šly všechny ženy v dobý-
vání politických práv spolen, navrhuje »Výbor pro volební právo žen
v Praze« vytvoení »Slovanské federace*, která by snadnji jednati mohla
s federací nmeckou v Rakousku.

Dne 17. bezna sešla se konference tí národností ve Vídni. Výsledek
porady byl následující: »Ženy žádají zásadn všeobecné, rovné a pímé
aktivní i pasivní volební právo do všech zastupitelstev, le ponechává se

ženám jednotlivých zemí volnost, aby domáhaly se volebního práva do
zemského snmu a do obcí tehdy, jak uznají za vhodno. Organisace pro
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volební právo žen rakouských nech zachovávají postup od jednotlivý

politických stran neodvislý, pokrokový, ale nemže jim býti bránno, a

od pípadu k pípadu nepodporovaly jednu stranu. Mimo to usnesla

konference jednomysln, aby podniknuty byly kroky k založení všeobec

rakouské organisace pro volební právo žen a zvolila si prozatímní výbi

jenž by vypracoval základní zásady této organisace a pedložil je org

nisacím pro volební právo žen v jednotlivých zemích.«

Deputaci, která z této konference vyslána byla k vlád, sdlil mii

sterský pedseda bar. Stúrgkh, že není pochyby o pozoruhodných dvode
pro volební právo žen, ale odepel dáti jménem vlády závažného vyjádei

slíbil však, že vláda podrobí požadavky žen vážnému šetení. Mluvil dí

o kráse a roztomilosti dam a vzbudil v deputaci velmi nemilé dojmy. Pr

jevil nevážnost k ženskému hnutí. V tomto rozhovoru projevila se c
situace politických práv žen a v em spoívá ohrožování — jen v mužíc

kteí nevidí v žen než pohlaví, které je tu pro n, pro muže. A doki

takoví muži zasedají v ele zákonodárných sbor a dokud mají vtšin

dotud budou ženy zápasit.

Na manifestaní schzi, která následovala porad žen, byla písluší

resoluce pednesena nmecky, polsky a slovinsky.

V dsledku manifestace utvoila se »Liga muž pro volební prá'

žen v Rakousku*, jaké jsou v jiných státech již dávno. V ele rakous!

ligy má státi Dr. Ofner, Dr. z Domu, nkteí uenci, umlci a spisovatel

Nmecké ženy potebují takové opory, když nmetí politikové jsou t;

zuivými odprci rovnoprávnosti ženy, jak to projevili v národn-politicl

komisi pi snmu království eského pi jednání o volební oprav. »Prái

ženy* míní, že v eském národ zvláštní ligy mužské teba nebude. V
konné výbory a sjezdy dvrník velké vtšiny stran politických vysloví

se pro obanskou rovnoprávnost ženy. eský muž, cít sám na sob, jí

uvdomlého lovka bolí, zlobí a bouí odpírání národnostní a politici

rovnoprávnosti, zajisté nebude stejný osud pipravovati ženám svého n

roda: svým matkám, manželkám, dcerám, sestrám. Není v tom trocl

zbyteného lichocení mužm ? Jsou spravedliví, pokrokoví, pesvde;
mezi nimi, ale upímn eeno, nesvdila by i v adách našich muž
všech stran, propagace a opravdové pesvdení se strany muž. tako\

liga muž v echách? Víme, že mnozí z tch dvrník, kteí pro obai
ské zrovnoprávnní žen horují, iní tak pouze proto, aby nezdáli se nep(

krokovými, v taji duše nesouhlasíce a v praxi životní nedbajíce na p
kazy rovnoprávnosti. Dokud muži a ženy nebudou rovnoprávnost a rovnc

cennost v denním život dokumentovat, dotud bude boj tžký a obtížn

Druhou aktuální otázkou, eským ženám bližší, je volební oprav

zemská, na níž mají ženy eské svj pímý zájem. Stanovisko vlády, ktei

projeveno bylo v národn-politické komisi, bylo ihned ohrožením práv že

a vyžadovalo rychlého zakroení. Ženy neztrácely asu ohrazováním s

proti vládnímu návrhu, ale energicky a dtkliv obrátily se k poslanci

eským o pispní a zakroení, aby nebyla pipuštna nespravedlivoí

vi ženám v dob, kdy bží o krok k zdemokratisování volebního ád
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néniu království eského. Oproti názoru vlády, že volební právo sou-

s vojenskou povinností a oproti odvodnní knížete Thuna, že volební

luskc odvozuji" Sf z volebního rádu do obce, uvádjí ženy svoje

I, kterým dávají státu vojáky, a svou práci a veejné úady, které

ivají tak jako muži. Mezi eskými poslanci jeví se živý zájem a 80U-

II is s požadavky žen, které tlumoil poslance a referent komise Dr. Edv.
Kdirncr. Souhlas eských lidí byl stupován odporem Némcfi, Pes
/šedino úsilí nedobylo práva pro ženy v celém rozsahu. Zmaeno tuhým

Klponni Nmc a velkostatká. Zstalo pi tom, že dosavadní volební

II má býti ponecháno v kurii velkostatku, mstských a venkov-

.1 -'iicí, ale z nov vytvoené tvrté všeobecné kurie mají býti vylou-

Udlono jim volební právo v Praze a Liberci, kde dosud nevolily, na

Ir obecního zízení. Nadobro byly zbaveny volebního práva passiv-

I 1111 vším jsou vrženy o nmoho let zpt a znovu musí býti plýtváno

Isnergií na nové dobývání a propagování spravedlivé vci.

Proti názoru vlády na odvislost obanských práv od vojenské povin-

liosti poádají ženy moravské protestní schze.

V situaci, jakou utvoilo jednání v národn-politické komisi o oprav
jícmské, vyvolaly pomry tetí, nejaktuálnjší otázku, která je pro ženy

významnjší — kandidaturu ženy pro doplovací volbu na zemský

lát nymbursko-mladoboleslavský po zemelém Dru Václavu Škardovi,

V kruzích žen i v kruzích politických list eských uznává se význam
^toho, aby v této chvíli, kdy požadavky žen jsou zamítány a na dlouho

dH rozeny stanoviskem vlády, odporem aristokracie, hierarchie a Nmc,
vše to poraženo bylo faktem — volbou ženy za poslance zemského. »Výbor
pro volební právo žen« vstoupil ihned ve vyjednávání s výkonnými vý-

bory stran politických o to, aby kandidována byla žena. Myšlenka dle pro-

jev hlavních list eských stran sympaticky byla pijata a k jednání jeví

se ochota. V kruzích aktivních politik zarážela pouze zpráva, která pro-

bhla novinami, jakoby »Výbor pro volební právo žen«. zatím co jednal

s výkonnými výbory politických stran o meritorní otázku, pojednou pro-

hlásil samostatnou kandidaturu. Takový in byl by ovšem chybou na
správném postupu a mohl by býti pokládán za perušeni vyjednávání. Byl

by ohrožením celé vci se strany žen. Proto byla také v nejbližších dnech

zpráva v denních listech odvolána.

Jisto je, že vyjednávání o této vci je choulostivé a vyžaduje dobré
úvahy a pípravy. Zdar je odvislým od okolností, jichž koeny jeví se

hlubší a jiné, než nechu k ženské kandidatue. Zraky veejnosti obracejí

se v této vci k stran svobodomyslné, protože byla dosud držitelkou man-
dátu a protože se tvrdí, že její hlasy rozhodnou pi volb. Pokud známo,
výkonný výbor strany svobodomyslné je ochoten doporuit místním d-
vrníkm ženskou kandidaturu i osobu kandidátky, pakliže jiné strany

nepostaví protikandidáta-muže. Souhlasn strana národn-sociální. eská
strana pokroková souhlasí, bude-li kandidátka pokrokovou. Zbývá strana

sociáln-demokratická. Rozhodnutí její není dosud známo. »Právo Lidu«
pineslo ohrazení proti tomu, aby »Výbor pro volební právo žen« ne-

mluvil jménem žen sociáln-demokratických, které si svoje záležitosti do-
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vedou za souinnosti strany vyídit samy. Pi tom oznauje »Výbor pr

volební právo žen«, v nmž zasedá nkolik jen žen, za nekompetentr

k zastupování všech žen. Zpráva ta mže býti pedzvstí kandidatur

ženské sociáln-demokratické, avšak kandidatura muže byla by vpac

nutím ženám do zad. Všechny strany jsou píliš stranickými, než aby pi

pustily vítzství jedné z nich bez boje. To ohrožuje vc, která by mohl

pinésti spravedlnost obanskou ženám, a proto docílí-li se v dnešní si

tuaci dohody, bude to dokladem velké pokroilosti stran ze stranickéh

egoismu k zájmm všenárodním a všelidským.

*

V dob, kdy otázka volebního práva žen do zemského snmu eskéh
je u nás tak akutní a hrozí zmenšením práv, na nž ženy svým výstupe

váním v politickém život dobyly oprávnného nároku, totiž kandidaturoi

žen práva pasivního, o nmž je v politických kruzích stále ješt pochy

bováno, pedchází nám píkladem tetí severský stát — Švédsko. Tar

také bží o pedlohu na volební právo žen, která byla »rigstagu« podán:

2. dubna, ale za zcela jiných pomr nežli u nás. Švédsko dalo ženán

již loni aktivní i passivní volební právo do obcí. Je tu 46 ženských mst,

ských radních. Pi valné schzi zemského spolku pro volební právo žen;

sdlovaly svoje zkušenosti ze svého úadování a dosvdily to, co na tomt<.

míst již vícekrát bylo napsáno, že, pakliže ženy vykáží se náležitou
;|

vcnou znalostí, dosahují cíle svého v obecní správ práv tak dobe jak('

muži. Každá otázka mže zajímati ženy, mají-li zájem pro své msto
V ženských otázkách, v péi o chudinství a pod. vždy jsou od muž uzná

vány za kompetentnjší. Tedy úast a rovnocennost jsou v prvé ad žá

douí. Majíce práva v obci pecházejí ženy k požadování práv v zemi;

Dnes mohou se opíti o výrok svého krále, který v trnní ei zdraznil

že je spravedlivo, aby volebního práva a volitelnosti dostalo se ženám jak(

mužm a slíbil, že pedloha v tom smyslu bude podána íšské rad. Prd

ženy švédské ve snmovn závažné jsou ti hlavní skupiny. Liberálové

kteí na základ pomrného zastoupení zvítzili, podporují práva žen, kon

servativci jim silnji než jindy odpírají. Sociální demokraté požadují sic(

všeobecné rovné právo volební, ale pipovdli, že budou podporovat každj

návrh na prospch volebního práva žen.

Volební právo žen je dnes heslem všeho ženského hnutí. Nejvíce z(j

zahraniních událostí poutaly pozornost nejkiklavjší, obnovené demon-j

strace anglických suffražettek, které svoje dosavadní útoky zvýšily, bušícti

kladivy do oken a výkladních skíní. Penesly demonstrace z veejnýj
budov na soukromý majetek. Proti zateným, jichž je na 150, postupují

policejní soud dosti píke. Ukládá jim dvou- až tímsíní žalá a nu-

cenou práci. Týž osud stihl skladatelku Ethel Smyth. Na vdkyni tchtc

demonstrací, miss Pankhurstovou, vydán byl zatyka a hlídány jsot

všechny pístavy, aby neunikla. Ke zprávám nkterých list, zejména r\t-\

meckých, které nemohly si odepíti úsmšk, berou ženské asopisy esk
suffražettky v ochranu. Poukazují, kterak demonstrace anglických žer

vyrstají obdobn jako demonstrace muž, z ducha lidu, a že nejsou tan
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liíiii i.ik zvláštním a nápadným, jak nám se jeví, aniž je lze považovati

a projrv krajních, dokonce revoluních kidel. Jiný duch je v AngUi a

* ného vzrstá i jiný mrav. Nemáme práva býti rozhoeni nad taktikou,

i= prameny jsou nám cizí. Nemáme ovšem také dfivodú následovati pí-

:. který vzrstá z pomr jiných než jsou naše.

( hristabel Pankhurstová, mam hledaná vdkyn tohoto výbuchu, vy-

lál. i ze svého úkrytu provolání >Rozbitá oknac, v nmž hájí poslední

ýkoii lim, že suffraželtkáin bží o to, aby vzbudily roztrpení, aby vlád

tipravily nesnesitelné postavení, a konené, aby vyvolaly ve všech

rstvách rozhoení a snahu ukoniti tyto pomry. Souasn politické udá-

osli však ukázaly, že tato opatení žen nevedla zatím k žádoucímu vý-

ledku. T'c(ll()ha na volební právo žen, tak zvaná ^ConciliationsbilU,

:terá byla kompromisem mezi rznými smry stoupenc volebního práva

,en a dávala právo asi millionu žen, padla v dolní snmovn pi druhém

tení 208 proti 222 hlasm. Tento výsledek hlasování všeobecné pekvapil.

•Conservativci potírali pedlohu, liberálové ji odporovali, protože jim ne-

>yla dosti demokratická. Pedseda ministerstva Asquith hlasoval proti

ákonu.
41

Jinaký výsledek docílily suffražettky v ín. Když národní shro-

lní váhalo udliti ženám volební právo, uspoádaly dle vzoru angli-

ii žen výtržnosti, vnikly do snmovny. Takto perušené jednání o vo-

ebním právu žen skonilo vítzstvím. Vtšinou uznána politická práva

•en. Zpráva tato zanechává dojem, že jednáno bylo opravdu lidov, od

)soby k osob, pímo, že požadavky neutápjí se ve formálnostech, jichž

'ryužívají mocní odprci ku potírání nepohodlných návrh.

Ženské hnutí v Rusku prodlává stejný boj jako v ostatních státech.

V^zdor tomu, že je tu zápas hnutí ženského stížen všeobecnými neurovna-

lými pomry, pece nezstává ve svém vývoji pozadu a vpadá do vše-

)becného hnutí i se svými požadavky. Ruská liga rovného práva piinila
íe, aby lenové dumy podali pedlohu zákona o volebním právu žen. D-
.•ody této pedlohy jsou tyto: Hluboké a základní zmny v postavení ženy
í ohledu hospodáském, sociálním a kulturním daleko neobrazí se v zá-

íonu, který zstal za životem. V Rusku projednávají se v zákonodárných
nstitucích otázky, dotýkající se bezprostedn zájmu žen. Ženy nejkom-
jetentnji mohly by ukázati smr jejich ešení. Ženy zúastnily se zápasu
za poslaneckou instituci podle muž. Úastenství jich v zákonodárství
nlo by bez popení co nejvýhodnjší vliv na všechen prbh jeho, zvlášt
v oblasti pravých sociálních otázek. Do rozhodování o nich pinesly
by ženy mnoho tvoivosti a nadšení. Ženy blahotvorn by psobily na lu-

štní otázek národnostních, tídních, a ukázaly by nové cesty v rozhodo-
vání o takových vážných otázkách, jako jsou mezinárodní pomr a mili-

tarism. Právo samo vykoná výchovný zušlechující vliv na ženy. Na zá-
klad výše uvedeného a zkušeností jiných zemí — koní návrh — návrhu-
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jeme státní dum ruskou ligou ženské rovnoprávnosti vypracovanou zí

kladní osnovu o volebním právu žen do státní dumy, aby uinila usnesei

o odvolání i pozmnní dotyných zákonných pedpis.

Osoby ženského pohlaví mají stejná práva jako muži voliti a bý

volenu do státní dumy.

Tento návrh zákona podepsalo zatím 40 poslanc a sice: 18 konst

tuních demokrat (kadet), 11 trndovik (strana práce), 4 pokrokovoi]

4 divocí, 2 okabristé a i sociální demokrat.
|

Pi dnešních pomrech v Rusku nutno na tuto pedlohu pohlížej

jako na poátek politické akce v dum.

I



ZPRÁVY.

Ve kterých odvtvích výrobních ádí nejvíce tuberkulosa ?

Dle nejnovjších výzkum.
)tázkou touto zabývalo se již mnoho sociálné-politických statistik.

vji podrobil ji význaniiKimi studiu l)crlínský zdravotní rada

)tr. i; ll)cn na základ tílctho pozorování výsledk nemocenské po-

ladny lipské. Nkterá data z jeho spisku prozrazuje v >Arbeiterschutz«

frlínský autor Albín Michel.

Zajimavo je, že na loo pípad úmrtí pipadá tuberkulosy nejmén

pradlen (7-4). pak u lesník (9-5), u rolník a stavebník, v umlém za-

-.'iduictví a v železniclví mén než 20, pak u povozník, deva a štr-

i 20—30, pak u lama kamene, u koželuh, ková, mlyná, padlc,

imenik 30 — 4U, dále u štukatér, hodiná, klempí, truhlá, malí,
)uviiík. sedlá, zlatník a kameník 40—50. Z peka, krejí, tiska
šiá-k umírá pes 50 procent tuberkulosou a nejvyšší procento úmrtnosti

ilnrkulosou vyskytuje se u kniha.
Rozumí se samo, že psobí tu do jisté míry okolnost, že lid dává na

rmesla posléz uvedená pravideln hochy slabší, jichž sklon k tuberkulose

•st již dán. Pes to však nedá se uvedená statistika podceovati a mla
/ l)ýti pokynem rodim, rozhodujícím o povolání svých dítek.

V nejnovjší dob povšiml si téže otázky s nevšední dkladností

írlínský professor S o m m e r f e 1 d, vydav na základ svého pozorování

rožuru (Die Schwindsucht der Arbeiter, ihre Ursachen, Háufigkeit und

erhiitung. Tiskem a nákladem u A. Schlicke & Co. v Berlín, N.-W. 6.)

Dle Sommerfelda jest nejnebezpenjším kovový prach, pak orga-

cký (z kží, kožešin, vlny, bavlny, deva, tabáku a papíru) a konen
.Tostný. Pipadá na 1000 pípad úmrtí tuberkulosou:

kameník 899-3 u malí 551-5

brusi kov 739"i u pozlacova 547'8

kožešník 678-8 u soustružník kovu . . . 521-2

klobouník 664-1 u bedná 510-0

ryjc a ciselér .... 621-0 u brusi skla 500-0

ezbá 610-8 u sladovník 470-2

výrobc doutník .... 598-4 u pokrýva 468-8

, , „ , . , ,
u kamenotiska a litograf . 446-2

dlníku v porculanovych
^ knihtiska a saze ... 444-4

t°^^^"^^^ 591-0 ^ alouník 440-4

kniha 574'0 u prýmká 439*0

mechanik 57i'4 u sedlá 425-0

klempí 568-0 u zámeník 412-8

krejí 563*4 u socha 409-0

obuvník 563-3 u hostinských 405-6

truhlá 557-2 u zlatník 402p
peka . 555-0 u zedník 382-0
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u ková 3777 u mosazník 30(

u sklá 375*0 u ezník 29/

u studná 369*4 u studnar 28c

u tesa 341-6 u kotlá 27c

u tkalc ........ 322-0 u lakýrník 15;

Jak vidno, oba autoi se dosti shodují a navzájem se doplují.

Zajímavo by bylo vdti, do jaké míry psobí tu pokroky živnoste

ského zdravotnictví, což dalo by se zjistiti srovnáním této statistiky

statistikou z let dívjších.

Máme po ruce data výroní zprávy zemského pojišovacího ústa'

berlínského (pro provádní obligatorního starobního a invalidního po

štní), kdež zaznamenány jsou pípady úmrtí nemocí plicní a speciel

souchotinami dle let a hlavních skupin živností. Plicní choroby (vet

bronchiální katarrh) byly ze 100 pípad úmrtí v 35-5 a plicní souch

tiny v i8'5 pípadech píinou úmrtí, a to:

I. Choroby plicní vbec:
v povolání v roce

1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 celk

kovodlník . . 44



Branná pedloha.

Ríšc
pravdnepodohností* není frásí. Každou chvíli se u nás nco

slané, co doma nikoho ncpci<vapuje a co v cizin pravideln

vynucuje zvolání: nco podobného je možno jen v Rakousku! Ne-

musí to být vždy nco špatného nebo hloupého, tu a tam se pece

nrco pihodí, co podobné zvolání vzbuzuje zejména v Nmecku, které

n;iin za hranicemi tak rádi dávají za píklad.

V politice však u nás jsou zvláštnosti docela ojedinlé. Mezi

mi patí v nejnovjší dob snaha jistých kruh, prohlásiti obnovení

branného zákona za vc nepolitickou. Už když ped pl rokem roz-

potové provisorium jednotný klub eský prohlásil za záležitost

hospodáskou, lidé vrtli hlavou — te — a tentokráte ne jednotný

klub — vláda prohlašuje branný zákon za vc nepolitickou a oekává,

že parlament této fikci uví, to znamená, že se pro vojenské pedlohy

utvoí ve vídeské snmovn dvoutetinová majorita automaticky

a co nejrychleji pedlohy schválí.

Dokazovat, že branný zákon je politickou vcí par excellence,

zdá se nám zbyteno — branný zákon je vcí jen a jen politickou,

ponvadž zásady a meritum zákona se v parlament ani mnit nedají.

Pi hospodáských a sociáln politických pedlohách vláda pipustí

po pípad zlepšení anebo i zhoršení vládní osnovy. Pi vojenských

pedlohách vláda sama je vázána: musí vojenské správ osnovu

odevzdati schválenu a smí pistoupiti jen na ony zmny a návrhy

parlamentu, které vojenská správa schválí také. Kdyby parlament

osnovu zamítl, bude parlament rozpuštn, zmnil-li by pedlohy tak,

že by zmna byla základní a zásadní, stihne jej jist stejný osud.

Kdyby snmovna na p. trvala na dosavadním potu novák a za-

mítla zvýšení kontingentu, rozpouštcí patent by ani hodinu na sebe

nedal ekat. Zkrátka: vojenská pedloha musí být pijata tak, jak je.

To pece znamená projev dvry vlád, které se taková pedloha

povoluje. Okolnost, že se pedlohou uvalují ohromná bemena na

NAŠE DOBA. R. XIX., 6. 8., 1912. 20. kvtna. 36
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všechno obyvatelstvo, že každý parlament tak málo populární usnesení

mže uinit jen pro vládu jemu blízkou, nechávám stranou. Všude

tam, kde se vládne politicky rozumn, vláda pro parlamentární schvá-

lení pedloh tak dležitých, jakou je na deset let ustanovený branný

zákon, pipravuje náladu a situaci. Sledujeme-li historii evropských

parlament, najdeme, že pro povolování vojenských ústav se prová-

dly nové volby a nejastji jmenovala zvláštní ministerstva, kterým

uloženo jen provedení této pro celý stát tak dležité pedlohy. Také

u nás v Rakousku. Baron Bienerth byl by se svým systémem jist

njaký as vydržel, kdyby nebyla bývala vojenská pedloha dozrála

k parlamentárnímu projednávání. Spekulace jeho byla prostiká:

první lidová snmovna byla v pátém roce svého mandátu a mla málo

chuti schváliti vojenské zákony skoro bezprostedn ped novými

volbami. Vláda Bienerthova vedle jiných dvod sáhla k rozpuštní

snmovny, ponvadž se oddávala nadji, že parlament nový, mající

ped sebou šest let nového mandátu, snadnji a rychleji se ku povolení

vojenských pedloh odhodlá.

Volby nedopadly podle výpot barona Bienertha, a jelikož se

v první ad jednalo o ony vojenské zákony, povolán baron Gautsch,

jemuž na rozhodujících místech piznávána schopnost utvoiti nejen

náladu, ale i majoritu pro vojenské zákony. Pravdpodobn bylo by

se to baronu Gautschovi podailo — jednoho dne z istá jasná odešel.

Dnes ješt se urit neví, pro. Ale je jisto, že náladu pipravoval

a jeho e o pomrech eských poslanc ku vlád a naopak nebyla

niím, než prvním krokem k upravení tohoto pomru zpsobem
takovým, aby eští poslanci — alespo vtšina z nich — hlasovati

mohli pro vojenské pedlohy. Jak eeno, v nejlepší práci baron

Gautsch odešel a jeho nástupce v této innosti barona Gautsche ne-

pokraoval. Pomr eské delegace ku vlád je, abychom užili slova

v diplomacii obvyklého, korrektní. Oposiní sice, ale korrektní. Hrab
Strgkh doposud neuinil nieho, aby utvoil v parlament onu ná-

ladu, která by zajišovala dvoutetinovou vtšinu pro vojenské zá-

kony, to znamená, že pomr eské delegace ku vlád není dosud

takový, aby se Cechové oné dvoutetinové vtšin pidružili, aby ji

umožnili, jelikož bez nich vážn s takovou majoritou poítati nelze.

Místo utvoení podobné situace od píchodu Strgkhova stále se

opakuje a propaguje názor, že prý pro vojenskou pedlohu náladu

a situaci pipravovati není teba, ponvadž vojenské zákony parla-

ment a tudíž i eští poslanci pijmouti musí, pedloha prý není poli-

tickou a hrab Strgkh prý naprosto hlasy pro ni získávat nebo d(-

1 it
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klínce kii|K)vai lubiidc. i^ruti povolání barona Gautschc a jeho po-

stupu /.nanitiiá loto stanovisko nynéj.šího chefa vlády naprostý obrat.

Hrab Stiirgkh sice dosud nikterak se nevyjádil, zdali je toto sku-

t(n jeho stanovisko, ale z jeho postupu dá se soudit, že ano, pon-

vadž ministerský pedseda skuten dosud nehnul prstem a tváí se

tak, jako by se jeho vc vbec netýkala.

Nechci o tom mluvit, zdali postup nynjší vlády vbec je podle

tcilio, že by ešti |X)slanci mohli se dát získat pro vládní vtšinu,

zdali zpsob, jak spravovány jsou jednotlivé resorty, takový pomr
tiských poslanc ku vlád vbec pipouští, a by pipustil. Jedná se

nyní jen o vojenské zákony a o theorii jich nepolitinosti.

2c vojenské pedlohy vbec a všude jsou politické povahy, už

jsme ekli. Ale i kdybychom ve zvláštních pomrech, v nichž se

v Rakousku vždy nalézáme, chtli na podobnou fikci pistoupit, mohlo

by se to státi jen za dvou pedpoklad: eská delegace by bývala

mohla po pípad se postavit na takovou zdánlivou nepolitinost,

kdyby se bývala už od poátku nalézala ve vládní vtšin, která by už

byla provedla zákony a akce jiné ped tím, a kdyby i všecky ostatní

strany, frakce a národové pohlíželi na vojenské pedlohy stejn ne-

politicky. Kdyby se hned po volbách baronu Gautschovi bylo podailo

získat eské poslance pro vládní vtšinu, kdyby baron Gautsch byl

býval provedl svj plán parlamentní vlády opené o pevnou majoritu,

pak hy eská delegace, jako osvdená už vládní strana, mohla pohlížet

na zákony vojenské i nepoliticky. Mohla si vzpomenout na to, že na

vojenské pedlohy pohlížela nepoliticky za dob obstrukce a mohla

tedy to tím spíše uiniti jako vládní strana. Tento pedpoklad však

splnn nebyl a nebyl splnn pedpoklad druhý : po celá skoro dv léta

v Uhrách je boj o vojenské zákony, ponvadž uherský parlament po-

važuje vojenské zákony za to, ím jsou, za záležitost politickou

prvního ádu. Jak toho svého stanoviska využitkuje, nepadá te na

váhu : faktum je, že k vli tmto pedlohám v Uhrách stíhá politická

krise krisi a že nikdo ješt dnes neví, jak ty kíse tam skoní —
alespo osud, jak nové vlády tak i zákon samých, je stále ješt dost

nejistý. V nejlepším pípad však podaí se v Uhrách vynutiti za

vojenské zákony volební reformu.

Co však mimo všecko ostatní eské delegaci znemožuje pova-

žovat vojenské zákony za záležitost nepolitickou, to jsou zvláštní

pomry politické, jaké v rakouském parlament te nastaly a zejména

zvláštní pomr náš k stranám nmeckým. Už druhý rok jedná se

vážn, piln a s nevídaným klidem a sebezapením o docílení esko-
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nmecké dohody. Zejména toto sebezapení je na stran naší. Díve
— za vlády Bienerthovy — dokazovali jsme, že není možno jed-

nati o eskonmeckou dohodu, dokud není u vesla vláda, která e-
ským vcem rozumí, do které máme dvru, že nebude ped, pi a

po dohodování nadržovat Nmcm a která postupovati bude tak,

abychom mohli trvale postupovati s ní, to jest, abychom trvale z-
stávali u vesla. Tak jen možno rozumti politice vlivu a moci, která

byla hlásána. Hrabti Stúrgkhovi bylo sleveno. Proti Bienerthovi

postupovali jsme v oposici i obstrukci, ponvadž svým jen nme-
ckým kabinetem a celou svou jen o Nmce openou politikou zapíral

naši oprávnnost na vliv a moc ve stát. Jeho nynjší nástupce má
v kabinet dva Cechy, proto se proti nmu nepostupuje a priori

nepátelsky I— k niemu dál nemli jsme a nemáme povinnosti i pí-

iny. Pes to, že pro eskonmeckou dohodu nejnebezpenjší mi-

nistr spravedlnosti v kabinet hrabte Sturgkha zstal — což je pi-

rozeno, když víme, že práv hrab Strgkh dra Hochenburgra ba-

ronu Bienerthovi do kabinetu pivedl — jednalo se o eskonmeckou
dohodu dál a jist jednání daleko pokroilo. Ale jednání to uvázlo,

ponvadž chef vlády nechce — anebo nedovede — utvoit náladu,

která by dojednání umožnila a zejména se nepokouší o to, aby

uvedl situaci ve Vídni v souhlas se situací v Praze. Hrab Strgkh
jakoby ekal, až se mu hotová dohoda eskonmecká položí k nohám.

Vojenské pedlohy jist nemají žádnou spojitost s eskonmeckým
vyrovnáním, ale je jisto, že celková situace ve Vídni dotýká se obou

záležitostí tak tsn, že se jistá souvislost vyvinouti musela a sku-

ten se vyvinula. Hrab Strgkh potebuje majoritu pro vojenské

pedlohy, ale bojí se takovou majoritu utvoit, dokud nebude prý

dojednána dohoda v Praze! To je ovšem taktika zvrácená a obrácená

a odpovídá jen taktice stran nmeckých. Nmci považují pipu-

štní Cech do vládnoucí majority jakožto cenu za dojednané vy-

rovnání, pi nmž práv oni kladou požadavky ím dál tím nesplni-

telnjší. Místo, aby chef vlády utvoením majority potebné pro

vojenské zákony tuto zbra vyjednavam v Praze vzal, staví se na

totéž stanovisko a ztžuje pražské jednání, ponvadž eské strany

v niem nemají záruky, že se situace ve Vídni v náš prospch vážn

a pronikav zmní, až se v Praze dohoda zdaí. Nedvra v bu-

doucnost vedla už asto ke krisím pi pražském jednání, nejnovji

k vystoupení radikál z výbor vyrovnávacích. Positivního hrab

Strgkh pro pražské jednání dosud stejn nic neuinil jako baron

Bienerth. ,

i
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KNémci pak se odvdéují hrabti Stúrgkhovi tím, že pedem
ochotni hlasovat pro vojenské pedlohy a jsou nejhlasitjšími

hlasateli rásady, že vojenské pedlohy jsou záležitostí nepolitickou,

pro nž dlužno hlasovati bez ohledu na ostatní politickou situaci. To
j ovšem stanovisko velice laciné a pohodlné. Nmci vlád nedávají

t(i nt-j menši, ponvadž sami i s Poláky na dvoutetinovou vtšinu

nestaí. Utvoi-li se taková vtšina s Cechy, automaticky ad hoc nic

proti tomu milostiv nenamitaji, pro dalši trvání majority té ne-

ditji uinit pranic. V politice patrn sentimentalita neplatí, Nmci
prost .sobecky využitkují posice, kterou jim poslední léta a pochy-

bená eská politika za barona Beka hodila do klínu. A v té posici

dost farizejsky si hraji na státní stranu bez jakékoliv obti, zapo-

mínajíce ovšem na vše, co se dlo dív. Zejména pokud se týe té

zásady o nepolitické povaze vojenských pedloh, mají krátkou pamt.
Není od místa pipomenouti zde, jak se dívali na branný zákon nyní

platný, když byl snmovn pedložen hrabtem Taaffem, když bylí

oni v oposici. Tenkrát Nmci se dívali na vojenské pedlohy vbec
jen se stanoviska politického a jen z dvod víc než obecn politi-

ckých odhodlali se hlasovati pro obnovení branného zákona. Tomuto
hlasování však pedcházela událost, která dokazuje, jak politicky

se všech stran na branný zákon pohlíženo. Na podzim 1888, když

osnova branného zákona už se projednávala v branném výboru a

hrab Taaffe vidl, že jeho dvody stranu šlechticem Plenerem ve-

denou nepimjí, aby pro osnovu hlasovala, hr. Taaffe — tenkrát

ješt v plné síle své— našel prostedek jiný: obrátil se na tehdejšího

ministra zahraniních záležitostí, hrabte Kálnokyho, který brzo na

to odjel do Friedrichsruhe na návštvu ke knížeti Bismarckovi. Zdaíi

cesta hrabte Kálnokyho k nmeckému kancléi platila jen brannému
zákonu rakouskému, ovšem se nedalo zjistit ani tenkrát, tím mén
dnes. Ale je jisto, že obrácení Nmc v rakouském parlament na
lepší víru v té vci bylo jednou z píin, pro hr. Kálnoky do

Friedrichsruhe jel a že tam o vci jednáno, bylo oficiósn pipuštno
a následky této intervence staly se krátce po tom všemu svtu pa-

trný a zjevný a nmecký politický kroniká o tom vypravuje: »Aby
obávaný odpor nmeckých nacionál proti brannému zákonu byl

odvrácen, užito styk, které s nimi udržoval nmecký velevyslanec

princ Reuss. Prostednictvím barona Chlumeckého a barona Oppen-
heimera svolána schzka do vídeského Grand Hotelu, které se mimo
oba již jmenované (tehdy ješt poslance) zúastnili poslanci

dr. Baernreither, dr. Derschatta, dr. Steinwender, dr. Weitlof a rada



566

nmeckého velevyslanectví hrab Mons. Pi této nezávazné zábav

hrab Mons poukázal na cenu, kterou Nmecko pisuzuje schválení

rakouského branného zákona, ponvadž poslouží k utužení rakousko-

nmeckého spolku. Poslanci dr. Derschatta a dr. Steinwender uznali

vysokou dležitost nmecko-rakouského spolku pro národní uvdo-

mní v Rakousku (rozumj ovšem nmecké) a souhlasili tudíž s ná-

zorem o pilnosti sesílení armády Rakouska. Poslanec dr. Weitlof,

který pi této porad zastupoval Nmecký klub (nacionální), všelicos

namítal. Ústavovrný velkostatek mohl ministra války a dvr uspo-

kojiti, pokud se týkalo osudu branné pedlohy. Chování se nmeckých

stran nezstalo tajemstvím, ony se nerozpakovaly oznaiti rakousko-

nmecký spolek za dvod zmnného názoru svého o branném zá-

kon. « Toto historické faktum zde vypravované je jist dostate-

ným dkazem pro to, že nmecké strany brannou pedlohu považo-

valy za politicum, akoliv nám dnes dokazují, že pedloha je nepo-

litická.

Nebudeme Nmcm vyítat jejich postup, podáváme historické

fakty a chceme se z nich uit. Na vlád je, aby se postarala o situaci,

která by umožnila hlasovati vtšin eských poslanc pro vojenské

t. zv. státní nezbytnosti. A to není snadné, nebo ukládají se tím

lidu bemena finanní, pro nž v státním hospodáství rakouském

bez souasné úpravy financí není místa. Poítáme s faktem, že vt-

šina eských poslanc nebyla by neochotná státi se stranou vládní

a nezapíráme, že oposice proti vojenským pedlohám z justamentu

-by znamenala politickou chybu, která by se v budoucnosti jist vy-

mstila. Nicmén není jen vcí poslanc uvažovati o tom, že také pro

stát není lhostejno, pro jeho velmocenské postavení, kdo hlasuje

proti schválení zákonného podkladu armády. To je vcí vlády,

(které uloženo zákon ten na parlamentu vymoci a vláda, která by se

vi eským poslancm, dosud v oposici se nalézajícím, postavila

na stanovisko, že se jedná o pedlohu nepolitickou, zanedbala by zp-'

sobem neodpustitelným svou nejpednjší povinnost. C.

1
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státní rozpoet cislajtánský pro naše hospo-

dáské a kulturní poteby.
Napsal prof. Jan Koloušek.

(Pokraování.)

í'i státní stavební služb byli inženýi roz-

dOlcni v dietní tídy:

v dietních tídách
v zemi V VI Vn VIII IX X placených

praktikant všech

Dolních Rakousích . . 1 3 20 23 30 24 10 111

7 alpských zemích ... 3 12 37 54 80 47 11 244

v echách 1 9 28 33 45 40 15 171

na Morav 1 2 8 12 18 10 4 55

ve Slezsku — 1 4 6 11 8 1 31

v Halii s Bukovinou . . 1 9 31 45 65 46 13 210

v Dalmácii ...... 1 1 5 10 17 7 2 43

V procentech se dlili tedy inženýi v jednotlivých

zemích do dietních tíd í

v dietních tídách
v zemi V VI VII VIU IX X placených

praktikant

v Dolních Rakousích . . 09 2-7 18— 207 27-— 21-7 9'—

v al\5ských zemích ... 1-2 49 152 22-1 32-8 193 4*5

v echách 06 5*2 16-4 19-3 263 234 88
na Morav 1-8 3-6 146 21*8 327 182 73
ve Slezsku — 3'2 12 9 194 35*5 25*8 3-2

v Halii s Bukovinou . . 05 4*3 148 214 309 119 6-2

v Dalmácii 23 23 116 233 395 163 47

Zase podle toho pehledu je nejvtší procento prak-
tikant stavebních v Cechách, jediné Dolní Rakousy

vyjímaje; ale z Dolních Rakous tito praktikanti postupují aspo
do velmi výhodné služby u všech ministerských odbor stavebních. —
V X. dietní tíd (stavebních adjunkt) a praktikant, tedy nej-

bídnji placených inženýr v Cechách zase



568 .

nejvíce, totiž 32^4% (v Dolních Rakousích 307%, ve Slezsku

29%, v Halii s Bukovinou 28-1%, na Morav 25^,%, valpských'
zemích jen 23-8%, a v Dalmácii 21%) !

Pi poštovním konceptu (administrativní služb*'

právní) jsou nejhe postaveni právní úedníci]
na Morav. Placených praktikant je tam pes i

25>4%, ili pes tvrtinu všeho úednictva (v Dol-

ních Rakousích pouze 12^%,, ili VsO- Poštovních konci-
pist a placených prajctikant je na Morav*
447% z e všeho právnického ú edn i c t v a (v alpskýchlj

zemích pouze Z7'9%) • V Cechách zase je nejmén práv-
ník u poštovní správy v nejlépe placených tí-
dách (od VIL až do IV.), totiž jen 17-6% (proti 2^^^%
v alpských zemích!).

*

Ze iiózvrolékavCecháchje jich v XI. a X. tíd 1

70 ili 60-3%, kdežto v týchž tídách v alpských zemích je,

jich pouze 59*2%, za to v nejlépe placených tí-i

dách (v VIII. a VIL, po pípad VI.) je jich v Cechách
jen 5 ili 4*3%, kdežto v a Ipských zemích 10-9%, ( t6

ze 147!).

A tedy si vybereme kterýkoli obor státní správy, vidíme, ž e

v Cechách (po pípad také na Morav) je vždy nejbíd-
nji placeného státního úednictva daleko nej-

vtší procento, kdežto nejlépe placených tíd
se dostává na Cechynejmén. Jeto jakoby schvál-
ností, aby tak pokroilá zem byla co nejvíce
všude pokoována a ponižována! Ale zajisté není

v tom úmyslu schváln urážlivého, ale vysvtluje se to tím, že

ústední správa ve Vídni je nejvíce ovládána Nmci z Dolních Ra-

kous a z alpských zemí a ti pirozen projevují tím svj užší pa-

triotismus, že pejí práv tm krajinám, z nichž vyšli, a že jejich

potebám také nejlépe rozumjí a hledí jim v plné míe vyhovti.

Pro jiné zem, zvlášt pro Cechy s Moravou, se už pak té blahovle

nedostává; na tchto našich zemích se hledí nejen spoiti, nýbrž

i jejich úednictvu osvdenému v náležitém odvkém tahu se nakládá

mnohem více práce nežli v jiných zemích.



r)6u

Zkráceni úednictva v eských zcmich vynikne teprve náležit,

dyž uvážime, nejen jaik je huben placeno, nýbrž když zárove

\d()míme pi tom jeho nedostatený poet ve všech oborech

laini adininistrativy.

4. Jaký hy mH býti stav úednictva rzných kategorii potem a platem
'

. Inic li podle dosavadního jeho stavu v eemích alpských.

K(l\l)\\iiom eským zemim chtli miti pi rozdlení úed-
litva puu/c podle potu obyvatelstva, zajisté by se tím náležit

lichovlo jejich potebám, protože všecky pomry u nás jsou ne-

íporn vysplejší i složitjší nežli v zemích ostatních i také než

/ zcniidi alpských. Ale z pedešlých úvah vysvítá zejm, že

na eské zem z daleka se nedostává ani tolik, kolik by na n pa-

tilo dle jich potu obyvatel. A proto staí, když se prozatím pi-

jržime tohoto mítka obyvatel, akoli by se jím nevyhovlo tak

iobrým zpsobem potebám našich' zemí jako jinde.

i Pi politické správ podle poletu obyvatelstva a

aodle stavu úednictva v alpských zemích nedostává se

v C e c h á c h 136 právník a na (Morav 91 právník ; ano podle

tyrolského státu úednického scházelo by v C e-

:h á cH 220 právník a na Morav 123!

Kdybychom pak ješt pijali stejné zaazení do dietních tíd,

musil by se podle stavu v alpských zemích pímo re-

wlun zmniti u politické správy postup úednictva v Cechách asi

takto : Bylo by nutno hned pijati nových 136 ab-

solvovaných právník. Z tch by dostalo 125 adjutum

a krom toho 11 by z nich mu silo býti jmenováno
hned koncipisty (v X. tíd). (Po pípad by ovšem místa

placených praktikant zaujali praktikanti dosud neplacení.) Pro

iiedníky, kteí již nyní jsou ve služb, byl by nutný okamžitý

postup takový:

Všichni placení praktikanti by se stali kon-
:ipisty a krom toho 29 nejstarších praktikant
by postoupilo za komisary (do IX. tídy);

všichni koncipisti by postoupili za komi-
sary; dále by 53 komisar musilo se státi sekre-
tái místodržitelský mi (v VIII. tíd) a ješt 15 ko-

misar by postoupilo hned za hejtmany (v VII.
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tíd) ; všichni místodržitelští sekretái byp(
stoupili za hejtmany (do VII. tidy)

;

34 hejtman by musilo býti povýšeno za m
stodržitelské rady (v VI. tíd); a konen by i

místodržitelských rad postoupilo za dvorn
rady.

Kdežto nyní je stav politického úednictva v Cechách v tídáchj

vniažvV vVI vVn v VIII v IX v X prakt. s adjuteiij

6 53 89 30 144 108 136

bylo by dle stavu v alpských zemích

v m až v V v VI v VII v Vm v IX v X placených prak

20 81 100 53 213 118 125

a dle stavu tyrolského musilo by býti u politické správy v tída

dietních

:

v III až V v VI v VII v VIII v IX v X plac. praktikant

19 81 131 62 249 119 125

•Musilo by se tedy podle státu tyrolské h

v Cechách vzíti nových 220 absolvovaných práv
ník, z kterých by 125 dostalo hned adjutum a 9;

nejzpsobilejších by se musilo hned jmenovat
koncipisty; 24 nejmladších placených prakti
kant stalo by se koncipisty, ostatních 112 by p

stoupilo do IX. tídy za komisary; všichni ko.

cipisti by se stali komisary; 62 komisar by poj

stoupilo za sekretáe, ale krom toho 53 komi
sar nejzpsobilejších by hned postoupilo z£,

hejtmany (do VII. tídy) ; všichni sekretái by poj

stoupili za hejtmany; 41 hejtman by se stalo mi

stodržitelskými rady a 13 dosavadních místo-

držitelských rad by bylo povýšeno na dvorn';

rady.

Daleko vtší ješt by musila býti podle tohoto staví
tyrolského revoluce v postupu politickéhcj
úednictva na Morav.

Dosavadní rozdlení politických úedník na Morav do diet

nich tíd je nyní

v m až v V v VI v VII v VIII v IX v X prakt. š adjuten

3 17 30 13 53 29 37

dle potu obyvatelstva tyrolského a dle tamního úedního stati

•mlo by jich býti v tídách:
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v 111 až v V v VI v Vil v Vlil v IX v X prakt. • adjutem

7 31 51 24 97 46 49

ušilo by tedy moravské místodržitelství
'jmouti nových 123 absolvovaných právník,
chž by dostalo 49 nejmladších (nebo nejmén zp-
ch) adjutum jako praktikanti, 46 zpsob i-

ích by se stalo konci pisty a 28 ne jzpús o bi-

ích by hned musilo býti jmenováno za komi-
; všichni dosud placeni praktikanti i kon-

i stí by najednou se stali komisary, tak že by
3 nejmén zpsobilí dosavadní komisai ne-

)Ostoupili; 24 komisar by se stalo sekretái a

!iad to 26 komisar okresními hejtmany; všichni
ickretái byli by povýšeni za hejtmany; 18 hejt-

'nan by postoupilo za místodržitelské rady a

jmístodržitelští radové by se stali dvorními
Irady.

II
Podobn by se znamenit zlepšily pomry soudc v Ce-

c h, kdyby se upravily dle státu a potu obyvatel v obvodu

chního zemského soudu v Inšpruku. Podle to-

'hoto státu mlo by býti v Cechách 2170 soudc místo nynjších

1492.

Dosavadní roztídní soudc v Cechách jest v tíd:

vHIaV vVI v VII v VIII v IX auskultant a prakt. plac.

16 120 326 264 411 355

podle potu obyvatel a stavu soudc v obvodu inšpruckém by jich

mlo však býti v tíd:
v m a V v VI v Vn v Vm v IX auskultant a prakt. plac.

37 163 467 399 555 549

Musilo by tedy pedsednictvo zemského soudu v Praze hned

podle toho pijmouti 678 nových absolvovaných
právník (po pípad by postoupili neplacení
dosud praktikanti), z nichž by hned 129 nejzp-
sobilejších musilo býti ustanoveno za soudce
(v IX. dietní tíd) a ostatní by vesms dostali ad-

juta; všichni placení praktikanti a auskultanti
ovšem by se hned stali soudci, tak že by z nynj-
ších soudc nepostoupilo prozatím jen 71 nej-

mladších, kdežto by 340 ostatních soudc stalo
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I

se okresními soudci (nebo by byli jinaik povýšeni do Vílí

tídy, na p. stali by se zástupci státních návladních). 205 okre
nich soudc by se stalo rady (v VIL tíd); 64 rad
by okamžit postoupilo za vrchní rady a

vrchních rad za dvorní rady.
*

Není potebí dále tato srovnání Cech a Moravy s alpskými z(

mmi provádti rovným zpsobem u ostatních obor státní správ}!

Podle toho, co bylo už v odstavci 2. a 3. vyloženo, postaí již ukázk

dosud uvedené o stavu vniterné politické správy a soudnictví. Jenor

ješt pro zvlášt nápadné zkrácení iMoravy uvedeno zde budiž, já

by se musil zmniti stav státních inženýr pi stavebních úade
kdyby se Morav milo tak jako Tyrolsku s Vorarlberském podl

jejího potu obyvatel.

Dosud je na Morav státních inženýr pi stavebnic

oddleních pouze 55, rozdlených takto v dietní tídy:

v V v VI v vn v Vm v IX v X placených elev
12 8 12 18 10 4

Podle tyrolského stavu by jich mlo býti 140 a mli b;

takto býti vazeni v tídy dietní

:

v V v VI v vn v VIII v IX v X elev s adjutem

3 7 19 31 44 31 6

Musilo by se tedy na Morav pijmouti do státn
služby stavební absolvovaných technik hnec

85 (po pípad by postoupili dosud neplacení elevové) , z n i c h í

by jen pt nejmén zpsobilých dostalo pouze!

adjutum, 31 zpsobilejších by se stalo staveb'
íiími adjunkty (vX. tíd), 44 ješt zpsobile j-í

ších by bylo ustanoveno za inženýry (v IX. tíd)

a 5 nejzpsobilejších by hned bylo vrchními in

ž e n ý r y (v VIII. tíd) ; všichni ad jutovaní elevovél

stavební adjunkti a inženýi okamžit by se

musili státi vrchními inženýry až na 6 nejzpso-
bilejších inženýr, kteí by musili býti hned
jmenováni stavebními rady; všichni vrchní in-

ženýi ovšem by postoupili za stavební rady a 7

stavebních rad (tedy všichni dosavadní mimo jednoho)

by se stalo vrchními stavebními rady a dosavad-
ní 2 vrchní radové by postoupili za dvorní rady.
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Zajisté takové náhlé rozmnožení stavu veškerého úednictva

,
eských zemích by se ani nemohlo najednou provésti pro veliké

iklady a myslím, že by ho ani nebylo zapotebí. Když dosavadní

ácc se vykonala s tím nepatrným stavem úedním, který je dosud

nás, /.iji^t nebylo by potebí najednou zvyšovati stav i)oliti-

ýcli k iirr|itních úedník v Cechách o 220 nových sil, nebo snad

ijednou ustanoviti nových 678 soudc, ani není nutnosti zvýšiti

•el inženýr na Morav z nynjších pouhých 55 na 140 jmeno-

ním nových 85. Mohla by se rovnováha docíliti spíše tak, že
e poet Úednictva v alpských zemích pi-

ien snížil a v Cechách a na Morav zase
néco zvýšil. iMožná, že by se dala reformovati a zjednodu-

:i státní služba vbec tak, aby se zjednala rovnost mezi zemmi
DsJ<ými a našimi, jenom práv ponenáhlým snížením zbyten vy-

kélio státu úednického tam, kde ho není tolik potebí. To bylo

•tro podotknouti, aby nevzniklo snad domnní, že bych zde chtl

ijak mluviti pro zvláštní náhlé a nápadné zvyšování státního

ednictva v našich zemích, když naopak v obecenstvu pevládá mí-

ní, možná oprávnné, jakoby toho byrokratismu u nás bylo bez-

ho nadbytek.

Také z jednotlivých drobností jiných lze dolíiti mnohem vtší

ize našich vlád k alpským zemím nežli k echám speciáln,

ik na p. I n š p r u k má jen tolik obyvatel co Smíchov a

išpruk i Linec mén než 2 i ž k o v nebo "K r. V i n o-

•ady — (Smíchov má 52, Inšpruk 53, Linec 68, Zižkov 72, Vi-

hrady yj tisíc obyvatel), — a pece aktivitní pídavky úedníkm
Inšpruku a Linci se vymují tak jako v Praze dle L tídy akti-

ty, kdežto v pražských pedmstích na Smíchov, v Zižkov a

Kr. Vinohradech (aspo podle rozpotu na r. 1912 ješt je tomu

<) dle IL tídy. (V Inšpruku a v Linci 80%, ve Smíchov, Ziž-

v a Kr. Vinohradech jen 70.% aktivity vídeské a v ostatních

ažských pedmstích jen 60%, pípadn 50%.) A pece Kr. Vi-

hrady nebo Smíchov mají mnohem velkomstštjší pomry (dra-

tní) než Inšpruk (se svým ásten již venkovským Wiltenem a

lými pedmstími k nmu pivtlenými) neb i než Linec (se svým

sdmstím Urfahrem). Kdo by z toho nepoznával dvojí míru, zcela

'ou pro alpská, a tak málo píznivou pro eská msta!
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5- ^tav úednictva v ústedních úadech státnicU ve Vídni.

Pomr eských zemí a hlavn eského národa nebyl by zajisi

správn vylíen, kdybychom pouze srovnávali to, co je vynakládán

státem na státní úednictvo v jednotlivých zemích a nepihlíželi z;

roven také k tomu, co se potebuje úedník ve Vídni pi ústedí

správ. Z toho nákladu ústedního zcela urit nepipadá ve prc

spch eských zemí ani z daleka takový podíl, na jaký by mly nárc

ne snad dle své kulturní váhy a hospodáské dležitosti, nýbrž je

podle prostého potu svého obyvatelstva. Tím mén mže býti lh(

stejný tento státní ústední náklad nám Cechm, jelikož pro esko

národnost z nho vyplývá nejmenší možné procento. Abychom je

jediný doklad uvedli : Ve finanním ministerstvu pi konceptu
;

I ministr, 6 sekních chef, 20 ministeriálních rad, 6 dvorníc

rad, 20 sekních rad, 10 vrchních finanních rad (v VI. dieti

tíd) atd. Z tohoto vyššího úednictva neníani jediný Cec!

sekním chefema pouze dva eši jsou ministeriálními rad

(ze všech 26 ministeriálních a dvorních rad). A to je v min

sterstvu, které kdysi s takovým úspchem spravoval eský minisi

Kaizl a do nhož také povolal aspo trochu obstojný poet eskýc

úedník. Ale ti se nám ponenáhlu z nho vytratili pekládáním, pl

pípad i povyšováním do Cech nebo do Moravy a noví za n ji

nepicházeli. Jak tomu bude na p. v ministerstvu zemské obraní

kde se o národnostech jist zásadn nesmí jednati, nebo v min!

sterstvu železnic nebo v ministerstvu justice, z kterého je skot

národnost eská aspo v nejnovjší dob pímo vyluována? (Nkd
ovšem také tak eský lovk bývá odstrann, že z toho sám o sot|

má znaný prospch: ku p. ministr Trnka se stal ministrem jak

Cech, opustiv místo sekního chefa v ministerstvu železnic; ale m
nistrem železniním se nesml státi, co mu bylo jist bližší, nýbi

dostal mén vlivný obor veejných prací.) ,

Vytkneme jen dvojí druh ústedního úednictva: právní ck

úednictvo konceptu í a technické úednictv
v ministerstvech a v centrálních úadech.

I

Konceptní úednictvo (právnické), jak je na re

1 91 2 vykazují státy jednotlivých ministerstev a ústedních úadi

'— (vynecháno je však ministerstvo zembrany) — jest rozdler^

takto

:

^ Ty ústední úady jsou : Kabinetni kancelá, nejvyšší soudní instanc

nejvyšší útárna, kontrola státního dluhu, úednictvo íšské rady a j.
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u II j v y š š í c h úad í (mimo ministerstva) zaazeni jsou

(lldniili iidáili dlc systemisovanélio státu (bez pidlených úcd-
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U ústedních úad a ministerstev jekonceptního úed
nictva (právnického) systemisováno potem 1055. A z úec
nictva tohoto je v I. a II. dietní tíd 16 ili pes i>4%„ ve III.

IV. tíd 50, ili pes 47% a v V. tíd 225, ili '2i-3%|. Tedy v nej

lépe placených tídách v V. až I. je celkem systemisováno 291 mís

ili 27-6% všech míst, kdežto v Cechách a na Morav pouze asi i<^

nebo i>^%. Ale krom toho je mnoho úedník
z nižších tíd ješt ad personam zaazeno tak
do tíd vyšších a mnoho jich má nad to znan
osobní pídavky, jak toho jsou etné doklady uvedeny v rez

potu. A celá armáda úedník z jednotlivých zemí je službou pi
kázána k odborným ministerstvm nebo k jiným ústedním úadrr

U všech soud prvních instancí a u všech vrchních soud zem

ských v celé Cislajtanii je pouze 99 soudc v V. nebo III. dietní tíd(

u všech politických úad je v tchto tídách (od V. do III.) v cel

'Cislajtanii pouze 43 úedník, u finanních zemských editelste

a u všech finanních prokuratur je také jen 43 úedník (ve IV

a V.). U poštovní správy konen je 12 úedník v V. nebo ve IV

tíd a u policejních úad státních jsou jen 4. Dohromad
•tedy ve všech korunních zemích pi koncept'
všech možných odbor je ipouze 201 iú e d n í I

ve tíd V. nebo ve tídách lépe placenýcl]
kdežto u ústedních státních úad a minister'
stev je jich 291! (|V Cechách je u politické správy, u poli'

cejního editelství, u finanních úad, u finanní prokuratury

u finanních úad, u všech soud, u poštovních editelství celkem

jen 34 systemis o váných míst v V. a lépe pláce
ných tídách.)

Krom toho má výluné ústední sídlo své ve Vídni p o š t o v n

spoitelna s velikým úednickým aparátem. Ve Vídni jsoi;

dosud nejdležitjší provozní editelstva státních drah: c. k. státn-

editelství vídeské, edit, severní dráhy Ferdinandovy, rakousko^

uherské státní spolenosti a editelství severozápadní dráhy s nespof

etným úednictvem. Dále státní tiskárna, mincovna, ústední po

štovní úady, patentní úad atd., nepoítaje v to veliký stav všelikýc

úedník dvorských.

Ze se pi onch ústedních úadech a ministerstvech nejedn

snad o žádné malikosti, je vidti z rozpoteného nákladu v r. 191

na všecka tato centrální zaízení pes 60 mil. K vtšinou poteboval

ných jen na služné ústednímu úednictvu (krom vydání želea
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ninídi editelstev provozovaných, která nejsou samostatné vylcazo-

vina). Jaký z toho podíl asi pipadá na eské úednictvo? Zajisté

že je to minimálni suma, kterou jako almužnou jen náš národ je

odbyt. Je také nesporné, že by se osobní nájklady tchto ústedních

úad daly mnohem snáze zmírniti, nežli náklady státní správy

v jednotlivých královstvích a zemích. Tím spíše by se dalo úspory

docíliti, jelikož se tu jedná o místa velmi tuné placená a štéde

rozdílená, z nichž mnohá zajisté jsou nadbytená (možná, že jsou

mezi nimi také sinekury), ne snad ani, že by oni vysocí úedníci

pravideln píliš málo pracovali, nýbrž protože pro tžkopádné

a neúelné zaízení služby se koná velmi mnoho práce zby-

tené. 'Krom toho se v ministerstvech, kde je postup bez toKb

rychlý, stále zizují nová, znamenit placená místa extra statum
(mimo ustanovený poet) neb ad personam (pro uritou

osobu. Za doklad vedle etných jiných lze uvésti na p. k o n-

ceptní personál pi ministerstvu zemdlství
pro r. 1912, který je v rozpotu vyikazován takto:

t3,

sekní chefové,

7 ministeriálních rad, z nichž i extra statum,
13 ministeriálních sekretá, z nichž 3 extra statum
r VI. tíd ad personam atd.

K tmto místm extra statum a ad personam není potebí pii-

ovati poznámek, když se ví, jak v ministerstvech není žádnou

ídkostí, že úedníci pravidelným postupem již asto záhy ped
tyicátým rokem dostihují V. dietní tídy. (Ovšem eští úedníci

mezi tím nejsou.)

6. eské a nmecké úednictvo v eských zemích.

Ze státních rozpot je ovšem úpln nemožno zjistiti, kolik

z náklad na státní úednictvo v eských zemích pipadá na úedníky

národnosti eské nebo nmecké. Nicmén jisté dohady jsou i tak

možné a také skuten provádná prakse úední o tom dává dosti

zetelné pouení.

Ze zemí esikých Slezsko má rozhodn velikou pevahou úed-

nictvo rozhodn nmecké; i když se tam do úad dostane Cech,

není to valným ziskem pro eskou národnost, jelikož se tam esky

úadovati nesmí ani pi vnjším styku se stranami. Pi tom snad

práv protože je úednictvo slezské nmeckým, jest jeho poet po-

mrn vtší, i jeho postupní pomry jsou mnohem píznivjší nežli

NAŠE DOBA. R. XIX., . 8 , 1912. 20. kvétna. 37
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v Cechách nebo na Morav. (Doklady byly proto zejména uveden

již pi politické a finanni správ v odst. 3.)

Na Morav do nedávná bylo také státní úednictvo zdrcujíc

pevahou národnosti nmecké. Ješt asi ped tymi lety tvrdil n

rad íšské nmecký zástupce brnnský E 1 v e r t, že namnoze a

na 80% všech úedník na Morav patí k nmecké národnosti a t

pi pomru Cech k Nmcm asi 71%' k 29%,. Teba tvrzení to b

bylo upílišené, pece celkem dosud eské státní úednictvo na Mc
rav je ve velmi trapné menšin, zvlášt na lépe placených a vlivnýc

místech. Napomáhá tomu pedevším ta okolnost, že velká mst
moravská jsou dosud skoro ze tí tvrtin ovládána Nmci.

Msta nad 10.000 obyvatel s nmeckou vládou mají 72%, kdežt

msta stejné velikosti s eskou vládou mají jen 28% všeho poct

lidí bydlících ve všech tch mstech.

Na p. sídla všech šesti sborových soud prvé instance (kraj

ských a zemského) jsou: Brno, Jihlava, Znojmo, Ole

mou, Uh. HradištaNovýJiín. Z tch pt má zastup:

telstva ryze nmecká a pouze Uh. Hradišt je v rukou eskýcl

Z toho Nmci si vytvoili jako samozejmý požadavek, aby soud

v tchto mstech byly obsazeny pevážnou vtšinou soudci nmeck

národnosti.

A jak vypadá obsazování míst soudcovských a úednickýc

vbec v Cechách, pro to doklad je dosti v denním tisku, abychor

se toho nemusili zde již dovolávati.

Kterak krajiny eské zejm jsou i dle rozpotu státního zkracd

vány proti obvodm nmeckým, pro to pkný doklad nám podává

vymené stavy sborových soud s pevahou eskéht) obyvatelstv

proti sborovým soudm s pevahou nmeckou nebo proti sborovýi

soudm slezským, kde jsou skoro výhradn ustanovováni soudcov

nmecké národnosti.

Pi sborových soudech vtšinou neb úpln eských v P í s k i

v Táboe, v Chrudimi, v Jiín a v eských Bud(

jovicích jsou systemisována tato místa v dietních tídách:

v V VI VII VIII IX
— 17 46 29 4

pomrn — 17 70/0 47-90/0 30-20,o 4-20 o

Pi ist nmeckých sborových soudech nebo pevahou nmí;

ckých v Chebu, v Liberci, v Most a v Lit omicí o

jsou systemisována místa:



v tíd v VI VII VIII IX

14
26 31 27 1

pomrií 4-60/0 2920o 34'8»/o 30-4% VWo

(ve Slezsku pi sborových soudech v Opav a v Tšíne
temisováno

ve tíd V VI VII VIII IX
2 11 IS 11 —

pomrn 4*lo/o 22-6«/o 30-60/o 42-80/o —
"u je zase zetelná ona dvojí míra, podle které v nejlépe

)l;icených tídách (VI. a V.) pi eských soudech
;pevahou) je úedník jen 177.%^ kdežto pi slez-

ikých soudech sborových je jich v tchžetí-
1 á c h 26-6% a p i (pevahou) nmeckých soudech v Ce-

lách je jich tam až 337%, tedy tém dvojná-
;obné procento. V V. dietní tíd pi onch uvedených

ieských sborových soudech není nikdo, za to v IX. tíd (nejhorší)

e 4"29í> soudc, kdežto pi slezských soudech nikdo není v IX. tíd,

jíikkoli patrn je postavení úedník nmecké národnosti v e-
•kych zemích rozhodn výhodnjší, nežli úedník téhož odboru ná-

•odnosti eské, pece úednictvo v eských zemích obojí národnosti

ná postavení daleko obtížnjší a hmotn nevýhodnjší, nežli v alp-

kych zemích, anebo v Dolních Rakousích. Proto také nmetí
iekatelé na úední místa mnohem radji se hlásí do zemí alpských

lebo do Dolních Rakous a do Cech pirozen byl až do nedávná skoro

ledostatený píliv nmeckých uchaze. Zajisté všichni nm'v*tí

iedníci, kteí si páli rychlejší kariéry pi menší práci a kterým

lexáleželo píliš na tom, v které zemi zrovna budou psobiti, nepo-

nérn lépe pochodili, když volili svou úední dráhu v Tyrolsku nebo

r jiných alpských krajinách, nežli kteí náhodou se rozhodli pro

""echy nebo pro Moravu. Teprve od nkolika let organisovala nme-
ká národní rada píliv nmeckých sil také do úad v Cechách tím,

:e praktikantm nebo špatn placeným úedníkm udlovala pímo
tipendia a tak hledla dostatený úední nmecký dorost ke státním

iadm v Cechách pilákati. Zárove pralese nyní všeobecn prová-

lená, že do nmeckých neb i smíšených obvod se ustanovují vý-

iradn úedníci nmecké národnosti, pomohla zase k tomu, že úed-
lík nmecké národnosti bude dosti. Na Morav a ve Slezsku cd

akživa však úedníci nmecké národnosti mají nepopiratelnou

ievahu.

(Pokraování.)



o povaze novovké filosofie.

Napsal Frant. Drtina.

Novovká filosofie je obklíena jednak poátkem velkých kultu

nich hnutí renesance a reformace, jimiž nová doba se zahajuj

zaíná tedy XV.—XVI. stol., na druhé stran ohraniuje ji bezpn

stední naše pítomnost. Avšak novovká filosofie není jen tak

zevn ohraniena asov — urení takové bylo by vlastn náhodi

— nýbrž novovká filosofie, pokud ji dnes mžeme pehlédnou'

tvoí sama pro sebe zvláštní svérázný, jednotný v sebe uzavei

celek, zajímavý vývojový proces, má svj vlastní, specifický mysle

kovy ráz. Jsou to zvláštní myšlenkové znaky, které urují všechi

její zjevy.

Myšlenkovou povahu nové doby poznáme nejlépe, jestliže sro^

náme moderní filosofii s obma obdobími dívjšími a jejich fil

sofickým vývojem, tedy s filosofií stedovkou a antickou ili ecko

Jak se má filosofie novovká k stedovké,
|

níž asov bezprostedn následuje? Novovkou filosofii na rozc

od stedovké oznaujeme jako racionalistickou a nat

ralistickou, kdežto filosofie stedovká byla supraraci
nalistická a supranaturalistická.

Racionalismem oznaujeme všeobecn smr myšlenko'

nové doby, jenž rozum prohlašuje za nejvyššího, posledního rc'

hodího ve všech theoretických i praktických otázkách. Rózu

sám o sob jakoby v nejvyšší instanci rozhoduje o pravd a r^

pravd, dobru a zlu. Stedovká filosofie a stedovké myšlení r-

znaly této rozhodující platnosti, takového primátu rozumu, nýb

stavly nad rozum autoritu vyšší, kterou bylo Písmo a nadpirozí

zjevení v nm skryté. Toto mlo rozhodovati ve všech otázkách tht-

Tetických i praktických. Z Písma se hledlo odpovdti ke všci

él
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jtázkám nejen svta nadpirozeného se týkajícím, nýbrž i k otázkám

ivta vezdejšího. Pi otázkách vezdejšího svta býval ovšem v potaz

)rím také Aristoteles, jenž za doby rozkvtu filosofie scholastické

la/.ýván byl »pedchíidcem Kristovým v pírodním vdnít (prae-

:ursor Cliristi in iiaturalibus). Proto z písma snažili se myslitelé

itcdovíoi vyzkoumati a doložiti, jaký je tvar zem naší, je-li to

jlocliá deska, koule nebo válec, a je-li kulatá, zda na spodní jeji

X)loviiH' také živé bytosti (protinožci, antipodi) obývají. Z Písma

ivatélio udává se, že zem pevn stojí, a slunce kolem ní se otáí.

;rkika/.ujc se to na p. z vypravování o Josuovi, jenž káznil prý

lunci státi, nikoli zemi, nebo ze žalmu 93,., že »I3h upevnil celý

)krsek zemský, aby se nepohnul*.) Z Písma vysvtluje se, jak

•znikli první lidé (stvoení Adama v ráji a Evy ze žebra jeho), jak

znikly organické bytosti vbec. Nebylo zkrátka žádné otázky ani

';e svt pirozeném, k níž odpov uspokojivá nebyla by se dala

lalézti v Písm nebo Aristotelovi. Proto Písmo bylo kniha knih, a

lalo se v nm posléze nalézti vše, eho si kdo pál. Dobe se proto

[o: »In hoc libro invenit dogmata quisque sua.«

aproti tomu moderní filosofie a moderní vda byly r a c i o-

iialistické. Nespoléhají v žádnou autoritu, dvují toliko pi-

o/.enému lidskému rozumu a v nm hledají rozhodnutí o všech otáz-

:ách nejen theoretických, nýbrž ím dále tím více i o všech otázkách

)raktických. Cist imanentní innost rozumová, postupující bu de-

jluktivn od daných všeobecných samozejmých pravd, pouek a

)redpoklad aneb induktivn pozorováním a zkoumáním trplivým

,
velmi podrobným jednotlivostí a fakt hledající poznatk vše-

jibecných doufá, že nalezne odpov k otázkám jsoucna se týkajícím.

Stavíme tedy pedevším racionalismus t. j. osvícenství novovké
ilosofie jako dvru v sílu a dosah lidského poznání rozumového

'roti supraracionalismu filosofie stedovké.^

Ovšem ani stedovká filosofie v nové dob úpln nezanikla,

M dnes supraracionalismus stedovký není zcela pekonán, udržuje

te vlastní životní silou dále, akoli s novovkým rázem myšlení je

píkrém odporu. Filosofie scholastická ili filosofie sv. Tomáše

vkvinského je dnes ješt pramenem filosofického názoru pro jistou

rídu novovkého filosofování. Papež Lev XIII. svou encyklikou

^ Velmi šastn naznail rozdíl na praha nové doby Petr Rámus
*ierre de la Ramée), velký odprce Aristotelv, slovy: »Nulla auctoritas

itionis, sed ratio auctoritatis regina dominaque esse debet.«
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z r. 1879 poínající slovy »Aeterni patris . . .« pímo ji prohlás:

za filosofii církve katolické, naídil její pstování a uril, že dali

filosofování ve svt katolickém má se díti smrem Tomistickýrr

Ale je to práv jen zajímavá výjimka, nebo filosofie scholastickí

tedy supraracionalistická, pešlá na dobu naši ze stedovku, neui

uje myšlenkové povahy doby nové v jejím pevážném rázu, nýbr

naopak udržujíc nauky a theorie ve stedovku uznávané, sleduje c

spíše apologetický a snaží se práv vývoj novovké filosofie s jejír

racionalismem paralysovati a vyvraceti. Jest tedy myšlenkovýr

hnutím reakním, namíeným proti vlastní povaze filosofie nove

vké, znamená reakci proti ní.

S tmito rozdíly souvisí zmna svtového názoru. Ve stede

vku uznával se pravým názor aristotelsk o-p t o 1 e m a
j

6 k ý, v nové dob nastoupil na místo jeho názor Kopei
n í k v.

Názor aristotelsko-ptolemajský, nazvaný dle Aristotela v

4. stol. ped Kr. a dle astronoma Ptolemaia, který žil v Alexandr;

v II. stol. po Kr. a napsal veliké dílo astronomické o 13 knihác

(MeyáXyj aóvTa^c? x^? áaipovojjiías), byl názor zemstedn
(geocentrický) a nepímo také lovkostedn
(anthropocentrický). Zem je stedem svta, v ni

nehybn tkví, lovk je korunou a pánem tvorstva . . ., k v
lovku je zde svt a zem. Celý svt je kolem této zem rozloze

v soustedných kruzích pevných, na kterých utkvlá jsou tlesa nf

beská s nimi se pohybující, dohlednou hranici pak tvoí zevnjší koul

obemykající všechno — nebe stálic. V tchto soustedných kruzíc

pohybují se planety a s nimi také slunce a msíc. A na této zem

která tvoí sted všeho jsoucna, dál se vývoj svta i lidstva. Zem

a svt jsou konený, omezeny v prostoru, ale jsou také konen

v ase. Mly poátek, nebo Bh všechno stvoil z nieho, a nastan

také konec pi posledním soudu. A vše na této zemi a ve vesmír

dje se v rámci dvou svtodjných událostí, prvotního hích
Adamova, jímž hešilo lidstvo celé, a vykoupení Kr
s t o v a, jímž zase všechno lidstvo dochází spásy.

Základní dogmata církve stedovké dají se shrnouti formul'

»V Adamu lidstvo zhešilo, v Kristu bylo vykoi
peno.« Ped zrakem stedovkého lovka byl rozesten celý tent

svt, byl prhledný v prostoru i ase. lovk ml pouení o djinác

lidstva od poátku, t. j. od stvoení svta až ke konci, k posledním
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I II. Do nebe stálic bylo vidti každé noci, Bh byl lovku blízký.

ilia po nebi, jež pedstavováno smysln nad tímto kruhem stálic

... /.imsobu eckého »Elysia«, a hrzy z trest pekelných— peklo kla-

irWno do vnit zem tak hluboko pod povrch, jak vysoko nad zemi klene

ibloha — urovaly celé smýšlení stedovkého lidstva. Vcí, po

\Mi 1)\ se lovk stedovký byl mohl ješt tázati, bylo málo.

i.ull ncii.ihle názor, že zem nemá podobu ploché desky, nýbrž že

jjest koule, a tu nastala ovšem dležitá otázka, jsou-li protinožci,
antipodi, t. j. zda spodní polovina koule jest také obydlena do-

jkonce snad lidmi. I o tom hledalo se ix)uení v písmu. Sv. Aufi^ustin

j)iše o tom ve svých knihách »0 mst božím« a dovozuje, že není

pravdpodobno, že by takoví protinožci byli, nebo celá nauka o vy-

Ioupení by se tím prý zviklala, ano Písmo svaté bylo by usvdeno

z nepravdy, což však není možno (»scriptura ista nullo módo men-

.titiir*). Jak by se lidé na spodní polovinu koule dostali z ráje?

IBSv. Augustin proto rozhoduje, že spodní polovina zem je po-

iKi^yta vodstvem, a je-li tam pece souše, že neobývají na ní živí

it\'orové.

<i»V nové dob uplatuje se sluncestredný názor Ko-
níkv. Koperník dokazoval, že zem pohybuje se kolem své

sy a zárove kolem slunce. Slunce je ve stedu, ale svt je mu stále

rostorov konený, omezený práv nebem stálic. Uení toto bylo

K-ylíeno ve spise Koperníkov : »0 otáení se tles nebe-

l^kých« (De revolutionibus orbium caelestium). Smrodatné vý-

jlzkumy Galileiho a domysly Giordana Bruna znamenají úspšné pokra-

Fování myšlenek Koperníkových. Kdežto Galilei celé uení odvodil

íexaktn, vyvodil z nho Giordano Bruno na poátku nové doby nutné

ídsledky filosofické a náboženské : Zem pestává býti stedem svta,

[lovk pestává býti stedem stvoení, vesmír je prostorov ne-

•konený, není obmezen nebem stálic. Vypáeny byly hvzdy ze svých

pevných sfér, rozbit pevný obal nebe stálic obkliující všechno, a lo-

Svku se otevel volný rozhled do nekoneného prostoru na množství

'svt mimo slunení soustavu naši. Shodnost tohoto nového názoru

s mnohými dogmaty katolické církve stala se velmi pochybnou. Proto

.upálen r. 1600 Giordano Bruno, proto r. 161 6 dáno uení Koperníkovo

[fia index; teprve v druhé polovin 18. stol. mizí kniha Koperníkova

fS indexu, a r. 1822 uznáno za pípustno i se stanoviska katolické

církve, že se zem otáí kolem slunce.

Na tomto píklad názor svtových aristotelsko-ptolemaj-
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ského a Kopernikova nejlépe lze znázorniti rozdíl mezi supraraciona

lismem stedovkým a racionalismem moderním.

Druhý rozdíl obou týká se nazírání stedovkého a novovké!

na smysl a cíl lidského života, což se formuluje náz

supranaturalismus a naturalismus. Stedovk}
názor životní byl supranaturalistický : lovk ve svém nazírání n£_

smysl lidského života vezdejšího byl ovládán pedstavou o posmrtnén:

život a nadpirozeném bytí. Vezdejší pirozený život je nepravé

bytí, je toliko zdání, je dobou pípravy k pravému životu nadpiro

zenému, vnému, jenž po tlesné smrti bude následovati. Jen tentc

život posmrtný je pravý, skutený život, v nm budou hledány po-1

slední nejvyšší úely pozemského putování, lovk smrtí z bdnéhci

vyhnanství vrací se v pravou svou vlast, a dle sv. Jana: »tomu, kde

zstane vrným až do smrti, dá Bh korunu života. « Tlesná smrt

je novým narozením k životu vnému. lovk tedy v život tomtc

smuje nad pírodu (supra náturám), a jeho názor zove se supra-

naturalismus. A jak má žíti v život tomto? Stedovký názor ž[-<

votní doporuuje každému, aby již zde v tle, v tomto slzavém údolí

pamatoval na svj pravý život posmrtný, aby pipravil se k smrti

a nebi, aby odluoval se ode všeho pozemského, tlesného, smyslného,iJ

pirozeného, aby potlaoval v sob teba násiln všechny pudy, chtíe,

tužby náklonnosti, jež jej poutají k pozemskému bytí a jeho zájmm.i

Proto nikoli starovká pirozená dokonalost jako slouení krásna!

a dobra, proto nikoli životospráva gymnasticko-musická, ale životl

svatý (vita sancta, religiosa) dává smysl stedovkému životnímu

usilování — vede lovka do samoty (poustevnictví), do kláštera

(claustrum od claudere = zavírati, tedy místo, kde je lovk od svtaj

uzaven). lovk, jenž chce žíti životem kesansky dokonalým,.

popírá vezdejší skutený život, bére na sebe roucho klášterní a v sli-

bech dobrovolné chudoby, poslušnosti a istoty potlauje nejmohut-j

njší pudy lovka pirozeného po majetku, osobní samostatnosti^

a svéprávnosti i touhu po tom, založiti vlastní rodinu a zstaviti

potomstvo jako pokraovatele vlastního svého života.

Stedovká filosofie jest tedy supranaturalistická, spatuje v pí-

rod jakýsi rub skutenosti. Píroda je výtvor boží, ale odcizila se

Bohu, odpadla od nho a je sama jen neuritým zptným poukazeni|j

k pravému jsoucnu, které je nad pírodou.
j

Tento ideál životní úpln se mní v nové dob. Onen vytouženýf

život nadpirozený a posmrtný život vný v záhrobí s nebem a peklert
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více mizi iHJcn z víry, ale vbec z vdomí a citu lidského. Clovék

mí i)(\ supranaturalismu stedovkého obrací se k naturalismu,

\>y\ vyznáván již v antice a filosofii starovké, a stále více pe-

la názor, že život vezdejší je život skutený a pravý. Clovék nc-

iizi již, aby se po smrti dostal do nebe a ušel peklu, nýbrž obnovuje

nitru svém lásku k tomuto životu, chce se zde na této zemi uplatniti

I Ml prací, vyvinouti ve zdatnou osobnost a prací svou prospti také

iiliým, své rodin, národu a posléze celé spolenosti lidského iK)ko-

Clovk obnovuje v sob lásku k pírod a ži-

11, odvrhuje ono staecké roucho, jímž zahalen byl ve stedo-

Kii, chce zase žíti pln, milovati pírodu, jaro, krásu a sílu, jako

liiá obnost-individualita postaviti se ve službu spolenosti, náríxla,

l->tva vbec. Naturalismus je takto doplován myšlenkou humanitní,

jeden poátek ovšem nalézati musíme v píkazech evangelia

1 isoe k Bohu a bližnímu.

H^ak naproti stedovké supranaturalistické svatosti jako

ffSiii života staví lovk moderní ideál humanitní a žádá,

>^ každý jednotlivec na této zemi žil a pracoval jako zdatný, schopný

k ve spolenosti, se spoleností a pro spolenost. Ve svtle tohoto

ituralismu v dalším vývoji novodobé filosofie i n d i v i d u a 1 i-

ni u s a socialismus se organicky doplují, znamenajíce jen

l'é k sob náležející stránky téhož ideálu humanitního.

Stejný rozdíl jeví se i po stránce theoretického zkou-
aní, filosofování a vdecké práce. Pedevším je

j/znamný fakt, že stedovk ml velmi malý zájem na tom, aby

coumal, co se dje v pírod. Velmi obdivuhodná myšlenková práce

edovku nemla cílem odhaliti lovku problém dní pírodního

pirozeného, nýbrž celou pozornost obracela k otázkám nadpiro-

;!ným. Proto nebylo pírodních vd za sted o-

iku. Za to byla theologie vdou nejvyšší. Víra

ivznesena nad vdu, filosofie uvedena v podruí theologie, ili, jak

nkalo, byla služkou theologie (philosophia ancilla theologiae).

tredovk snažil se vyzkoumati povahu svta nadzemského, nebe-

;ého; svt vezdejší a dní pírodní nebudily jeho pozornost a zájem.

Ibdle Laktancia zkoumati, kde vzniká eka Nil, je bláhové, stejn

fko podle sv. Augustina uvažovati o faších msíce nemže míti jiný

:el nežli uriti, kdy pipadnou velikononí svátky. Stedovk by

tírozuml zkrátka naší drobné práci vdecké, byla by mu mikrologií,

5íuznal by její prospch a úelnost. lovk se má vbec varovati
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všeliké zbytené zvdavosti a všetenosti. Tertullian prohlásil, že li

stvo od píchodu Kristova ztratilo všechnu zvdavost. Bh skr

mnoho vcí ped duchovým zrakem lidským, a hloubati o nich nen

smyslu, ba mže to býti mravním nebezpeím. lovk stedovl-;

chtl si naproti tomu utvoiti vdu o svt nadpirozeném a utvo

^

si ji: nalezeny dkazy o jsoucnosti boží, o povaze a vlastnostech b<^

žích, o jsoucnosti a povaze andl, dokazována nesmrtelnost lidsl

duše, vytvoena nauka o tom, jaké povahy tato duše lidská byla pf
prvotním híchem (lovku bylo možno voliti mezi híchem a sv:

tostí), po pádu prvních rodi nebyl schopen nehešiti, a po vykoi

pní nastal návrat v úplnou svatost, jež znamenala nemožnost hešil

Prvotní hích a Kristovo vykoupení postaveny byly ve stedu téi.

vlastní stedovké vdy, o pomru milosti boží a híšnosti lidsl

uvažováno, i o posledním soudu — o tom všem stedovk ve sa

theologii chce býti náležit pouen a orientován, chce míti jasn^

a všechno vdní jiné má mu cenu toliko relativní, pokud má prá\

njaký vztah k otázce spásy lidské duše.

Ve svtle tchto vyšších ideí byl stedovk s dostatek orientová;

ba vynikal jednotností a sobstaností. Popsali a ocenili jsme svtov

názor stedovký zemstedný a lovkostedný v jeho dsledcíc

Ale i na této zemi byl lovk úpln orientován, jak geograficky, ta

historicky.

Geografický názor stedovkého lidstva objímal je^

kraje rozlehlé kolem Stedozemního moe. Ve stedu této zem b

Jerusalem, místo vykoupení, jak to zejm ekl papež Urban II. r\\

synod v Clermontu slovy: »Jerusalem je sted zem, druhý ráj.'

Dle Caesaria z Heisterbachu byl Kristus ve stedu povrchu zen

ského ukižován. Ba i poátek lidstva byl uvádn v souvislost s tímt

stedem povrchu zemského. Nebylo sice možno položiti rajské bydl

št prarodi do Jerusalema, ale vyskytly se povsti, jako u Honor
z Autunu, že Adam byl pohben tam, kde byl Kristus ukižovali

Zemel prý ve vku 930 let a byl pohben na hoe Kalvárii.

Ale stejn ml stedovk ucelenou a hotovou theorii hist

r i cko u. Stedovké myšlení historické sledovalo zajisté pední ci

aby zobrazilo asový vývoj a postup, jímž vykoupení ve svtodjnéíi

svtovém poslání se udalo. Historická theorie stedovku objímá

proto celé djiny lidstva od Adama až k poslednímu soudu.

Vdí ideu, v jejímž svtle všechny události minulé byly poj

many, budoucí pak vštny, podal sv. Augustin vzpomenutou i

M
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Ulin naukou o trojim období lidstva, ideou vykoupení podmín-

nu. Byl lovk obdaen pvodn svolwdnou vlí a ml schoi)no8t

cliiešiti. Prvotním híchem pišlo na svt zlo, a nastalo období

(ruhé, v nmž lovk byl zbaven svobodné vle, podroben híchu a ne-

pravosti a nemohl zlu odolati, posléze v období tetím byla mu zjed-

iána opt milost boží, zajištna svatost, neschopnost hešiti, a milost

^ jest uchovávána dále církví. lovk stává se opt úastníkem mi-

iDSti boží, nabývá ztracené svobody, a cílem nejvyšším je mu život

ivatý, ve kterém hích nemá místa.

Celé djiny jsou v tomto svtle vývoj království božího na

li. Djiny lidského vykoupení byly pravé, skutené djiny sv-
'. Království boží existovalo na zemi nejprve v podob židovství,

. k v podob kesanství. Kolem vývoje národa vyvoleného dru-

i'\ se djiny národ pohanských. Jednotnou filosofii djin s tohoto

' iiioviska podal sv. Augustin ve své knize »0 mst božím« (De

i\itate Dei
; peložena do eštiny od Celakovského). Lidstvo tvoi

' lby jednotný organismus, prožívá své dtství, mládí, mužnost,

>bu a rozdluje se na dv pokolení : jedno tch, kdo žijí dle

ha. druhé tch, kdo žijí dle lovka. Jsou to dv m -
,: nebeské a pozemské, duchovní a tlesné, církevní a

iské. Zápas obou byl od poátku pedznaen. Byl to pvodn
mezi archandlem a áblem, mezi Adamem a hadem, Ábelem

Kainem. Kain, bratrovrah, má nástupce v bratrovrahu Romulovi,

^enž je zakladatel íma, hlavního msta íše svtské. Celé djiny

sou vyplnny zápasem dvou tchto svt a djí se v šesti

'hdobích, odpovídajících šesti všedním dnm týdne, pipomínajících

LUist dní stvoení svta. V prvním období podle sv. Augustina je

!:ahrnut poátek svta a život v ráji, ve druhém prvotní hích a vy-

imání z ráje, ve tetím potopa svta, zachránní Noemovo, nová

imlouva, ve tvrtém vyvolení židovského národa jako pedstavitele

:crálovství božího na zemi, v pátém zajetí babylonské a v šestém

í)íchod Kristv a jeho vykoupení. I následovati bude den sedmý,

svatá sobota, kdy Kristus pijde v celé sláv své a založí tisíciletou

íši na zemi. Ml tedy stedovk ucelený názor svtový na základ

líogmat církevních, pomocí filosofie Aristotelovy.

! Naproti tomu v novovké filosofii toto nazírání pozbylo úpln

pdy, ba v nkterých svých útvarech filosofie novovká pímo v)'-

itupuje proti nadpirozenu a je popírá. Všeobecn vyluuje je z oboru

íivého zkoumání. Svt víry a vdy se od sebe odlišují, vda a víra

l^odstupují známý konflikt. Objevují se tu rzné smry pemýšlení,
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objevuje se materialismus, jenž klade pírodu hmotnou jak

jediné skuteno a popírá duchovost jako samostatné jsoucno, prc

hlasuje ji za produkt hmoty. Tím pirozen popírá také nadpin
zené vbec. Anebo ujímá se panthe ismus, jenž snaží se prc

stedkovati mezi atheistickým materialismem práv vzpomenutýn

ve který ústí z ásti vdy pírodní, a supranaturalistickým církevnír

theismem antropomorfickým, vícím v osobního Boha. Pantheismu

prohlašuje pírodu za bytí skutené, ili Bh projevuje se v pírodí

píroda je zjevení Boha, Bh není nad pírodou, nýbrž v pírod,
j

plnost bytí, jak to ekl Laurentius Valla v dob renesanní : »C

píroda vyvodila a utvoila, mže býti jen vznešené a posvátné.« P
roda je práv totéž anebo aspo totéž jako Bh, ili jak to vyjád

Spinoza: »Bh ili píroda« (Deus sivé nátura).

(Dokoneni.)
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Funkce politických stran ve veejném živote

moderních demokracii.

Napsal Dr. Edvard Benei.

(Pokraování.)

Diskutují o otázkách tch se všech daných stránek jejich

a prohlubuji diskusi tu tak, že se dotýkají tak nejhlubších pro-

)\vm spoleenského života s hlediska svého filosofického názoru na

iivot i názor stran jiných, chtjíce na prvním míst své stano-

isko obhájiti.^

Tím konají velikou práci vzdlávací; je možno íci, že nej-

tši ásti vzdlání lidových mass v otázkách života spoleenského

loitalo se jim prostednictvím stran politických, jejich bojem, jejich

iskáváním píslušník, jejich rivalitou.^

Tím všeobecná úrove širokých vrstev lidových stoupá, tím

celku lidé od svého primitivního egoistického nazírání na své po

cby jsou pivádni k poznání, že protichdné zájmy potebují

•hled a vyrovnání, že komplikovaný život spoleenský potebuje

jiromyšleného a opatrného pracování, dohodování, spravování a ízení

i"
zájmu celku; tím vrstvy utlaované nabývají více sebevdomí

I'

svých právech a drazn se jich domáhají, tím však také z onoho

jívdomní komplikovanosti spoleenského žití boje politické se umír-

ují, jsou neseny duchem tolerantnjším a dospjí snad jednou toho

tupne, že všichni si budou vdomi toho, že spoleenský život má
poívat na svobodné smlouv rovných individuelních zájm a nikoli

I

a síle jednch, nebo i na autorit násilného zákona, jenž konec konc
'vrzuje dnes pesilu zájm nkterých nad zájmy jiných.

X^zdlavací funkce strany je tudíž nesmírn
uležitá, nejdležitjší ze všech, jak pro stranu

* Morse, 1. c.

- Woodburn, o. c. str. 205—6.
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a její existenci samu, tak pro celek národa
budoucí vývoj spoleenského celku k nový
svobodnjším formám života.^

Dokonalá informace, diskuse a vzdlávání široký

vrstev je nutnou podmínkou k tomu, aby slepé city a touhy jednotliv

mohly býti skuten zpracovány v oprávnné pesvdení politic

a tím aby široké vrstvy lidu mohly být vážným soudcem o tom,

odpovídá všeobecnému dobru, k nmuž každá strana musí pihlíže

Z této funkce dobe je patrno, jak obor innosti strany nut

vzrstá. Vzniká z neorganisovaných slepých dav zvláštním procese

ale jakmile se stane sama spoleenským organismem, obrací se z\

k tmto davm a inností svou teprve dokonává to dílo vnitní org

nisace, jíž je davm k žití spoleenskému tolik potebí.

3, Strana je orgánem, prostednictvím jeh(

se mohou všecky zájmy a energie spoleensl
uplatniti.

Je-li podmínkou štstí jednotlivce, aby se rozvíjely co nejv'

individuelní schopnosti, a je-li ideálem dnešní spolenosti, aby se v

uplatovaly a rozvíjely ku prospchu celku všecky individua

energie, jest to politická strana, která k tomu na prvním míj

a v nejvtší míe pracuje.

Není jediného odvtví innosti spoleenské, není jediného pi

innosti individuelní, do nhož by politická strana ve státu derr

kratikém pímo nebo nepímo nezasahovala. Strana politická pi

nika a musí pronikat veškeren spoleenský život.*

Dvody toho jsou na snad. Pedn vychází to ze samé podstí

strany politické. Politická strana jest skupina zájmová, jejíž cíl(

jest práce pro zájmy stranník; ale práce ta musí být jednak v h;

monii se zájmy celku, jednak vždy — i v takovém pípad, kde pc

tické strannictví má ráz jednostrannosti, u stran ryze zájmových

v dsledcích innost strany musí se obraceti na všecky otázky

nosti veejné, její program, její theorie musí dáti O(ipov na všec

problémy veejného života, nebo musí mít za podklad uritý celko

názor na život a svt, dle nhož chce spolenost upravit a jenž ;

hrnuje pirozen všecky otázky a problémy veejného života.

Tím samým, už podstatou strany je dáno, že má luštiti probléi

všecky, že má a musí k nim zaujmouti urité stanovisko, že je mi

1 Viz, co o vzdlávací innosti strany íká Ostrogorski, La Dér

cratie et TOrganisation des Partis Politiques I. str. 547— 8.

2 Viz Paul sen, 1. c.
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každém pipad pronikati. Nevadí, když se tu strana poftaví za

•itých okolnosti na stanovisko negativní nebo vykávací, nebo t. zv.

stranné (na p. v lK)jich védeckých, sporech osobních, otázkách

iiéUckýcIi, literárních atd.)- I zde hraje — by i nepímo — poli-

:ká strana roli velmi dležitou, nebo na p. i jen platonické pod-

>r()váni a píze, nutné poskytování místa v tisku a p- znamená

oluúast.

Jiná píina, pro strana musí pronikati, vzí v podstaté moder-

ho demokratického režimu. Demokratism jako protiva aristokra-

5mu je egalitáský. Dává jedincm stejná práva a stejné povinnosti,

tlstraiijc tudíž i jakékoli rozvrstvení v kasty, tídy, skupiny, a dívá

na siK)lonost a národ jako na massu, složenou ze stejných, rovno-

ávných, samostatných atom. Rozkouskovává, morcelluje spo-

nost.

Ale práv tato nekonená morcellace zpsobuje, že v režimu

;mokratickém musí se lidé sdružovati v silné ochranné celky, orga-

isniy. Egalitáský demokratism v rozkouskované spolenosti staví

dno individuum vedle druhého samostatn a jako takové iní je

'.prosto bezmocným.^ iní je bezmocným zejména proti institucím

ioleenským, ponvadž v tch rozhoduje práv dav, poet, nikoli

dnotlivec jako v režimu aristokratickém.

1itjí-li tudíž jedinci projevit svou vli a získat jí vlivu, chtjí-li

. \uaz svým snahám, zájmm a potebám a domoci se jejich uko-

'fií, mohou to uinit jen davov, jen sdružováním. V demokratismu

podstat nelze provésti nic rozhodnjšího a význanjšího, dokud

nezískalo podpory jistého potu lidí;'^ tím se nijak nepopira, ze

áv demokratism to je, jenž nejvíce umožuje silným individuum

foniknouti. Ta však musí strhnouti s sebou massy. Tu sdružování

^ tedy naprostou podmínkou uspokojení jakéhokoli zájmu. Proto

.ždý zájem, každá energie, každá snaha musí projít jistým sdruže-

ni; a pro práv tímto sdružením je politická strana (i tehdy, když

iánliv by se zdálo, že tomu tak není), bylo práv ukázáno.

Dlužno pipomenouti, že ve skutenosti jisté zájmy jsou ukojo-

ny prostednictvím stran politických i tehdy, když se sdružují v tak

L sdruženích nepolitických, na p. sdružení odborová, živnostenská,

(rtely, spolenosti náboženské, vdecké atd. Chtjí-li dosíci neho,

^ Viz Eugne Fournire: L'individu, Tassociation et TEtat, Paris,

'i)i. — Ostrogorski, o. c. II., str. 553.

8 Michels, o. c. str. 26.
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co se týe veejného zájmu, musí to initi vždy prostednict\

strany politické.

Máme konen ješt tetí píinu, pro politické strannic

musí pronikati veškeren spoleenský život: rivalita a úporný

politických stran mezi sebou.

Vítzství toho nebo onoho zájmu, triumf té nebo oné strany

visí za dnešního režimu demokratického, kde se rozhoduje prii

pem majority, tém výlun od potu jedinc, stranou represen

váných. Hledí tudíž každá strana získat jedinc tch co nejvíce.^ Pr

se snaží získat si pízn všech možných druh lidí se všemi možnj

zájmy jejich, pokud aspo trochu zapadají nebo se blíží snah

jejím.

Tu se strany pímo pedstihují ve vynalézání a umlém vy

lávání rzných zájm osobních, jež pak chtjí hájit a dostat tak os(

ty do svého lna. Nejvtší boj pak je práv u takového druhu záji

jež jsouce zbaveny skoro úpln charakteru politického, mohou t

hájeny od stran nkolika, nebo jež mají takový charakter, že dají

smíiti dobe nebo pímo zapadají do programu nkolika stran.
^'

V tchto vcech nejlépe je vidt tuto funkci strany, to, jak str;

jsou nástrojem pro vyvolávání a uplatování rzných skrytých záj

ve spolenosti. Jakmile se kdekoli a jakkoli projeví njaký stesk,

spokojenost, zloád, strana tu okamžit je, aby se ho chopila. A
j

projevem zájm jen malé skupiny lidí, strana ta nebo ona nikdy

zapomene jim dokazovati, že jen ona je schopna zájmy ty hájiti.

Tu pak mže docházeti k zajímavým spoleenským procesí

Když se takový zájem ve spolenosti ukáže, nastává první podsta

otázka, zdali zájem ten je tak silný, týká se takového potu lidí a

obsahov tak bohatý, že je s to vytvoiti sám vlastní politickou stra

Není-li tomu tak, vzniká urputný boj mezi stranami existující

o inkorporování zájm tch v zájmy strany.

asto teprve bhem tchto boj se ukáže, že obsah a síla záj

onoho je taková, že na vlastní stranu zcela dobe staí. Takový m
kantní píklad tohoto vývoje máme u stran dlnických skoro ve vš(

státech. Zde také nejlépe vidíme, jak strana zde vytenou funkci ke

nkdy intensivn; pomáhá vyvolávati k životu i tak silné zájmy,

nejen vytvoí pak vlastní stranu, ale že pímo otásají pozdji ct

strukturou spolenosti.

í Viz Prius, o. c. str. 98 a násl.

2 Paulsen, o. c. — Morse, 1. c.
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je \ s((»lt(( ii známo, že délnictvo v dobé svého dtství a ncdo-

li ilávalu .se vésti stranami, jež zájmy jeho sméšovaly se zájmy

I. Hylo tomu tak na i)ocátku demokratického vývoje ve Francii

\šcch tém jejích revolucích, bylo tomu tak i v Anglii, v letecK

li v Ntnecku i u nás; v Cechách specieln ješt v letech 60tých

lo r. 1872. Hiiržoasní strany zájwlily o dlnictvo a držely je ve

I adách, dokazujíce, že ony jeho zájmy budou stejn dobe
Ale pizvukováním tchto zájm délnictvo samo íx)znává

ivjii:li sílu, i jejich dležitý obsah, až vydéluje se konené z tchto

ran jako strana samostatná. Ovšem pi vzniku strany dlnické

nto nioincnt jen spolupsobil. Rozhodovala tu ješt ada prvk
ných.

' Podobných pípadu dalo by se uvésti více. Týž proces se v pod-

odehrává pi rozkladu národnostních stran pod vlivem vzr-

i dležitosti zájm kulturních a hospodáských (díve jediná,

tná a svorná strana národní — pozdji ada stran zejména

Klásky a kullurn rozvrstvených; u nás v Rakousku a v Cechách,

fhrách a j.), u stran náboženských, centralistických, autonomisti-

inonarcliistických i republikánských. Nkde ve vtším, jinde

uším mítku; proces ten pak bývá rzn zabarven (u stran

náboženských na p. ze strany klerikáln konservativní se vy-

Ntije strana klerikáln demokratická nebo kesansko-sociální —
fnás. v Nmecku, Francii a j.).

Daleko patrnjší je tato funkce strany tam, kde, jak již uvedeno,

Ijmy vyvolané nejsou tak silné, aby mohly samy vytvoit stranu.

u je funkce ta nejvíce pi práci a koná asto spolenosti služby ne-

l^enitelné. Vyvolává nové zájmy; staré, které jsou slabé a dosti ne-

platnné, pivádí v život a dává jim vliv. Rozrzuje tak život

pivádí do nho nové energie a nové prvky, jež mnohonásobn

iisobí na zájmy jiné. Zhodnocuje život mnohých, již dosud byli

linedbáni a dává jak jednotlivcm, tak i celku možnost dokonalého

i>zvoje.

A tak strana všímá si všeho. Tu zejména tisk, jenž je hlavním

1 strojem pro innost strany vbec, umožuje výborn stran tuto

fiiikci. Ta stará se takto o vše: o nejposlednjší otázky hospodáské,

jkrouje ve prospch snah turistických jako abstinentních, okrášlo-

icích jako vzdlávacích, vmšuje se do všech snah oistných jakého-

)li druhu, jako má ruce v každé korrupci (korrumpovaní lidé skrý-

liji se totiž za stranu), vynucuje si vliv v otázkách náboženských,

:olských a kulturních a jiných a jiných; vtírá se do každého spolku

NAŠB DOBA. R. XIX., . 8., 1912. 20. kvtna. 33
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nejodbornjšího jako všude do snah, projev a spolk vdecb
a všech, jež s politikou mají teba nejmén co init.

Je pravda ovšem, že tu není vedena úmyslem, aby jako str

politická konala prost tuto svou funkci ; naopak iní vše pravide

z dvod nejegoistitjších a zpsobuje tím vždy souasn škc

nemalé.^ Ale dlužno piznat, že tím vykonává souasn dležil

svou funkci, že tím nemálo pispívá k vývoji spoleenskému a s t á

se tak zárove jednou z nejhybnjších sil sp

leenského vývoje.^

I v této tetí funkci strany vidíme, jak intensivní je její zpl

psobnost na davy. Nejdíve sama z nich vzniká a vychází
;
jakn:

se však stane pevným organismem, dokonává nutnou organisaci da

k spoleenskému žití a konen sama svou vlastní silou vyvolává ne

pomáhá vyvolávati k životu zájmy, jež vytváejí samy nové stra

politické,

*

Nutným dsledkem této funkce strany je také, že žádná zmt

institucí spoleenských, hospodáských, politických a jiných v dne

demokracii není možná, le prostednictvím strany politické.

Každý požadavek po zmn uritého stavu vycházel by z ur

tých zájm nkteré skupiny lidí. Zmna ta by se dotkla zárov

zájm lidí, kteí v rzných stranách zájem svj hájí. Z dvod
nahoe vytených strana musí ke všemu tomu zaujmout stanovisl

A prospívá-li to té neb oné stran, okamžit se toho chopí a pro

pracuje ; a tak každé hnutí, každá zmna právních ád musí pro

jen stranou. Bez ní nic nového a pevratného, co by mlo jen troc

dležitosti, nelze ve veejném život spolenosti vbec podniknoi

Proti tomuto pronikavému a nic nešetícímu vlivu politic

strany v boji o ády spoleenské vystupuje dnes s y n d i k a 1 i s

t. zv. revoluní. Organisuje dlnictvo odborov a nikoli ja

politickou stranu. Staví se proti politice takové, jakou representi

každá jiná politická strana se svými dvma funkcemi (projevován

vle lidu a uplatováním této vle). A pracuje všemožn, aby zs
vliv kterékoli politické strany, i dlnické, ušeten, akoli se sn;

pi tom stejn jako politická strana o zmny ve spoleenských ins

^ Kapitola o vadách strannictví byla by tém nekonená.
2 Bryce, The American Commonwealth, II. str. 5.

' Viz Merkel, Fragmente zur Sozialwissenschaft, Stuttgart, 18

str. 94—5.
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ich a právních ádech. Chce tudíž popírati to, co bylo zde pravé

•litické strano eeno. A proto se ho zde dotýkáme.

I)c facto je v.šak syndikalism sám tím, ím je strana |xjlítická.

1 pulitickou stranou zvláštního druhu; koná správn a pesné

IV uritých vrstvách první její hlavní funkci (projevování vle lidu),

fale cirulKni |X)dstatnou její funkci (provádní stálé kontroly nad vý-

konnou mocí a uplatování svých ideí pi innosti zákonodárné), jak

límc ješt dále, soustavn konati methodou u ostatních stran ob-

IJou t. j. parlamcntární odpírá a volí si pro tuto funkci methodu

•luní. Je proti parlamentarismu a nahrazuje jej revolucí.

Konaje však v podstat ob funkce strany politické — a ze-

[

jména i první, v celém jejím rozsahu a tímtéž zpsobem jako strany

fjiné — a jsa mimo to ješt z jiných dvod sám stranou politickou,

nijak tmito svými snahami nevyvrací to, co bylo zde o politickém

mnictví eeno.

li B. Strana je orgánem pro uplatnní vle lidu.

H I. Strana spolupracuje pi innosti zákon o-

B né, vkládajíc svou vli do zákon, ve sn-
Bvnách usnesených.

Politické strany nejsou jen nástrojem pro projevení vle
idu v režimu demokratickém; jimi a jen jimi, jak již bylo nahoe

[povdno, vle lidu se také dá uplatovat i. Jsou tudíž i orgánem
• -^ uplatování vle lidu.

Toto uplatování vle lidu dje se v demokratickém stát konsti-

iítuním dvojím zpsobem:

a) strany se úastní v práci zákonodárné a za-

hazují se o vydávání zákon, jež by byly proniknuty jejich duchem;

h) strany stejn se piiují, aby jejich vle bylo dbáno i pi pro-

|,vádní a praktickém vykonávání toho, co jejich piinním vydané

zákony stanovily. V tom smyslu strany kontrolují nebo ídí
výkonnou moc ve stát.

Bylo eeno, že ve stát demokratickém každý oban musí

||I. ryiíti právo a možnost vli svou projeviti a 2. právo a možnost ji

.uplatovat pímou spoluprací pi fungování jednotlivých spoleen-

>kých institucí.

Dle toho zizuje si dnešní konstituní stát více nebo mén demo-

kratický také instituce dvojího rázu : jedny pro projevení a stanovení

N'le lidu — instituce zákonodárné, druhé pro provádní této

vle, t. j. zákon, lidem usnesených, — instituce (orgány) v ý-
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k o n n é. Tyto instituce výkonné se starají nejen o dodržení zákon
ale také i o nápravu, kdyby byly eventueln nkde porušeny.

Dle zásad demokratických má tedy veškeren lid projeviti svoi

vli a vtliti ji v zákon. Ponvadž však moderní státy jsou i rozlohou

i potem obyvatelstva tak ohromné, že nelze všechen lid souasni

shromažovati, aby vli svou projevil, zaizuje to moderní stát tak

aby se vle lidu projevila postupn. Davy projeví svou vli tím, h

si zvolí zástupce, jenž stejn smýšlí jako ony, jenž vli jejich ui
vlí svou. Malý poet zástupc sejde se pak v instituci snmovní, je;

stane se takto obrazem všech mínní a vlí fragmentárních ve stát

Zde pak zástupci ti projevují vli lidu a vtlují ji v zákony, kteí

mají rozhodovati o upravování prostedí ve prospch jednotlivýcl

zájm skupinových, vyskytnuvších se v lidu.

Tito zástupcové musí míti tutéž vli a tytéž zájmy, které maj

ony davy, které je zvolily. Avšak pi volb té lidové vrstvy nemohoi

projevit svou vli jinak, nežli prostednictvím politických stran

Proto i tito zástupcové lidu nemohou býti zvoleni jinak, nežli pro

stednictvím stran politických.

Tvoí-li tudíž tito zástupci zákony, pracuj
tu vlastn strany politické. Proto j sou to práv j e i

strany politické, jež konají innost zákono
d á r n o u.^

Princip zastupitelský a instituce parlamentu, kde zákony buduj

jen zástupcové lidu, t. j. politických stran, a nikoli lid všecek, j(

nutný také z dvod již výše uvedených. Vle všeho lidu mže s(

projevovat, jak bylo ukázáno, jen prostednictvím stran politickýcVi

Kdyby tudíž se shromáždil celý národ, aby jednal o zákonech, roz

vrstvil by se ve strany.

Tyto davy, jako strany organisované, pedstavující rzní

zájmy, mly by se o kollektivní vli národa, t. j. o koneném znn

zákona dohodovat, dle toho jednat a rozhodovat. Ale takto jedna

a urité iny provádt mohou jen biologití jedinci, nikoli davy

Chtly-li by tudíž strany o konených opateních se dohodnouti a j(

1 Proti tomu nijak nesvdi ani existence nkterých institoci v pokro

ilých demokraciích, na p. referendum a zákonodárná iniciativ;

ve Švýcarsku a Americe. Je pravda, že se tím do jisté míry innost strar

pi této funkci omezuje nebo nahrazuje; ale i zde konec konc každý zákoi

musí projíti rukou stran, v prvním pípad pedem, v druhém dodatené

Ze nkdy pi tom stranníci zavrhnou to, co jejich strana pijala ve snmu
to nemluví proti stranám, nýbrž ukazuje to na nedostatky principu zastupi

telského. — Viz Jesse Macy, Political Parties the U. St. str. 22,
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vést, bylo by nutno v dsledcích dojíti v každém pípad k prin-

II (Iclcganimu, zastupitelskému.

Ub Princip zastupitelský si tedy vynucuje podstata demokratismu

"Tina sebou,' nebo v nm má rozhodovat a jednat massa, dav, a ta,

iM)iic biolofíickvm jedincem, jednati nikdy nemže. Proto musí si

liti ze sobe zástupec. To je tak pravdivé, že i parlamenty jako

\ ky vicc tnéii davové musí se samy rozpadnout na nekonenou

lil i)rvkii menších a menších (komissi, subkomissí, pedsednictev

uferentii), až v této morcellaci dojde se konen k jedinci, jenž

K ni/e jednat a vlastni práci zákonodárnou vykonává.

Z toho všeho je patrno, jak ne národ a lid dává zákony a pro-

vádí innost zákonodárnou vbec, nýbrž p r á v strany a

s t r a n n i c i. Není jediného aktu v zákonodárné innosti, jenž by

nec konc neústil v innosti strany nebo stranníka. Od prvního

I

úkonu, jenž v demokratickém stát cílí k práci zákonodárné, až k in-

nosti volební, dohodování a znní zákon, jejich koncipování, debat

a boj o n — vše to prochází rukama stran a vše umožnno jest

m existencí stran.

Í
Národ v moderní demokracii, jak ji máme

es, nemže žádným jiným zpsobem projevit
Du vli v zákonech, nežli prostednictvím
litických stran.

2. Strana provádí pímý nebo nepímý vliv

ízení a spravování institucí spoleenských
id moci výkonné.

Ale zákonodárná moc ve stát demokratickém ani nemže zá-

ny ty pímo uplatovat, ježto je spoleenským tlesem a nikoli je-

li ncem, ani pak není dle názoru o rozdlení moci vhodno, aby sama

je uplatovala. Také nemže detailn každý nejmenší problém státní

! správy rozešit, ponvadž technicky to je nemožné. Podle okolností

místních, asových a jiných, naprosto nepedvídaných, je nutno správu

vést, nutná opatení init, rzn v daném okamžiku rozhodovat a

rychle problémy ešit. Proto je nutno organisovati ve stát moc
výkonnou.

Z princip demokratismu plynou pak dva základní požadavky

j ohledn této organisace: i. aby mezi tv, kdož stávají se vykonáva-
li ,.

" ...,», v

f teh moci výkonné (ili úedníky státu), od stupnice nejnizsi az

^ R. Michels, o. c.
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k nejvyšší mohl se dostati každý oban, t. j. dosíci kteréhokoliv

úadu.

2. Aby lid mohl se pesvdovati a zkoumati, zdali tyto výkonné

i

orgány vykonávají své funkce skuten tak, jak vle lidu chtla a

žádala, jak se dle stanovených demokratických norem (ve snmov
nach) projevila ; aby tudíž byla možnost jednak stálé kontroly
jednak nápravy, kdyby se tak nedlo.

Tmto všem požadavkm vyhovuje a tudíž možnost k innosti

tohoto druhu dává moderní demokratická konstituce, vybudovaná na

zásadách o rozdlení dvou (resp. tí) mocí (zákonodárné, výkonné

a soudcovské), principu zastoupení, suverenity lidu, zodpovdnosti

ministerské a vlády parlamentárního kabinetu.

Je to zejména instituce zodpovdnosti ministerské, která umož-

uje moci zákonodárné stálou kontrolu (a eventuelní nápravu) nadj

mocí výkonnou. Zákonodárná moc má pímý a nepímý vliv na nej-

vyšší orgány moci výkonné, ministry, a tito opt psobí dol na

všecky sob podízené orgány moci výkonné.

To ovšem je v dokonalé míe jen tam, kde je demokratický kon

stitucionalism v dsledcích proveden. Kde je zachována zvláštní

moc a neodvislost orgán moci výkonné od moci zákonodárné nebi

pímo od lidu, tam kontrola tato je tžší a vtšinou nepímá, ale i tii

mže být znan pronikavá.

Zákonodárná moc tedy kontroluje moc výkonnou. Bylo výše

ukázáno na to, v jakém pomru je strana politická k moci zákono-'

dárné v demokratickém stát. Zákonodárná innost mže se pro-

vádti jen prostednictvím stran; strany pronikají úpln tuto in-|

nost. A pronikají-li strany instituci zákonodárnou ve všem, majílj

pirozen jako hlavní její prvky i nejdležitjší souinnost pi druhé'!

innosti moci zákonodárné: pi její kontrole moci výkonné.^

To plyne logicky nutn z pomru moci zákonodárné k výkonrif"

a z pomru strany k instituci zákonodárné.

Strany tudíž nutn zakroují do moci vý-

konné. Kontrolu, již provádí moc zákonodárná
nad mocí výkonnou, lze provádti jen pm
stednictvím stran politických.

V tomto smru innost strany je rzná, dle toho, jaká míra

demokratismu ve stát je zavedena, a dle toho, jaký je v tom nebf

onom stát pomr moci výkonné a zákonodárné. Ve stát velmi de-

* Jese Macy, o. c str. 11.
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/ákonodánic a je tudíž zcela omezena. V takovém pípad vliv

lil a tudíž strany je veliký, rozhodující; strana vl)ec rozhoduje

II' innosti moci výkonné a proniká ji až do |K)slcdních jejích

luku.

*lu strana ovláthie celý stát, totiž ta strana, která zastupuje nej-

|K)ct obaiiíi a má ve sncnui vt-tsinu ddcj^átfi. Ona k(mec koncft

iujc o postavení všech výkonných orgán, vyšších i nižších

ikii hos|M)dáských, správních, vojenských, vyuovatelských atd.

proniká veškcren život, když se jedná o vyvolání zájmu urité

Miy oban, tak proniká nyní strana politická každý orgán státní,

11 instituci, každé |)olitické i jakékoli jiné zaízení. Proniká

u spolenost, každé íK)Htické i jakékoli jiné zaízeni. Proniká

lozohlcdnc a silou nezadržitelnou, takže nic jí nemže odolat.

'(• bez ohledu na cokoli uplatuje své idee a každé spoleenské

ní pi/pusolnije svým ideám a zájmm své skupiny. Je v tom

ká a dsledná až do posledních extrém.*

Itrany druhé, které zstávají v menšin, omezují se na obranu;

jí a ukazují na to, v em ona chybuje, v em nezachovává

Jm druhých, v em škodí celku touto bezohledností, jak je teba

})Stupovat, aby zájmy všech, státu a celku národního nebyly poško-

l)vány; strany ty zárove kritisují chyby její, excessy a špatnosti

[jich píslušník a výkonných orgán, hledíce ukázati ad oban,
inýlili, když obhajobu zájm svých složili v ruce této strany.

, asto se jim to podaí a mocenská síla stran se obrátí. Ty,

iž kritisovaly a bránily se, dostanou se k moci. A podstata stran-

Ictvi, jež jednak musí si uinit rozhodnutí o všech problémech, a

|lyž má možnost, rozhodnutí to pevádt ve skutky dsledn a všude,

[..•zaduje, aby nyní tyto bývalé oposiní strany šly s touže bezohled-

,>stí, rozhodností a nezadržitelností k týmž cílm, k týmž dsled-

|ini a k týmž excessm.

Tak strany vyplují tuto svou funkci stídav jedna za druhou,

stejnou methodou, se stejným úspchem a se stejnými konci. Ve

lmovnách uplatují své idee v odhlasování zákon, pojatých dle

,ých názor, ve výkonné moci, v úadech, vojsku, školách, spolcích,

^íspodáských institucích a jinde provádjí pak tyto zákony tak, jak

[ly vc chápou, jak jejich zájmm to prospívá.

' Bryce, o. c. II., str. 3.
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V tomto systému jedna strana (t. zv. party g o v e rn
ent i party systém v Anglii, Kanad, Austrálii) ne

nkolik stran sob blízkých, volnjším poutem spojených, se p
stane opravdovým pánem celé spolenosti, její názor na stát a

život triumfuje.^ Toto pronikání orgán spoleenských prová

ovšem strana proto, aby její skupina mla z toho jedin prospc

Proto každé elné místo, kde se rozhoduje, zaujme ona svým lenei

každé opatení konáno je tak, aby jejím lenm pineslo to zis

úady napluje svými lidmi, školy vede v duchu svém a získává

tak pdu pro budoucnost, obsazujíc je pívrženci svého názoru; v

jenská zízení staví sob pod moc, aby i jich mohla k udržení s

,moci užiti, na kulturní život psobí všude ve svých intencích at

atd. Dle struktury a pomr v jednotlivých státech rzn se jí ta

innost daí.2

Ve státech mén demokratických tato ídící a spravující funk

strany je daleko menší. Zde je demokratism omezen dvojím zps
bem : jednak vle lidu ve snmu, z lidu rovným právem volenéi

,není jediným právoplatným zákonodárcem; monarcha má pravidel"

(asto s jiným zákonodárným tlesem) zvláštní práva uznati nel

neuznati oprávnnost uritých usnesení lidu. Jednak zákonodárí

moc, t. j. snm lidový, nemá tch práv kontrolujících anebo dokon

rozhodujících o bytí i nebytí jednotlivých orgán výkonné mo(

Dle toho pak vytváejí se funkce strany jinak. Její funkce pr

jevující vli lidu zstává ovšem i tu v podstat stejná, akoli rozs;

její innosti zákonodárné bývá omezen v nkterých oborech (vojsk

diplomacie). Ale její funkce ídící a spravující stát a zakrouji

pímo ve výkonné orgány je malá.

Tu omezuje se strana nikoli na samostatné rozhodování, nýb

jen na pouhý vliv, vtšinou nepímý. Ve snmu strai

kritisuje moc výkonnou, jež z lidu nevyšla a jež je pravideln zb>

kem staré moci absolutní. Ale jen kritisuje. Nemá pímé moci i

odstranní ministr a úedník, nemá pímé moci na dosazování i

ijesse Macy, o. c. — Týž: Party Organization and Machinery in t

United States, London 1905. — Viz také veliké dílo M. Ostrogorski, 1

Démocratie et TOrganisation des Partis Politiques, Paris 1903. — J.
Woo

burn, Political Parties and Party Problems in the United States, N. Yo

1903.

2 Viz Lawrence Lowell, Governments and Parties in Continen

Europe, Boston 1896, I. II. — J. Macy, Political Parties, str. 13—14. — T)

Party Organization etc , str. 44.
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I a (U) úadu, škol, vojcn.ských zízeni, hospodáských instituci,

jiá také moc p i m o pronikati vcškcrcn život a všecky instituce.'

Cini to ovšem, jakož vfibec to nutné vychází z její ()odstaty, ale

to n v ]) i ni o. I v nedokonalých dnešních konstitucích bývají

idchi ustanoveni, kde moc výkonná je iKrzixxlmíncné vázána

shodnutí lidového snému. Na takovéto píležitosti pak strana

. Když okamžik ten nastane, tu diktuje ona své |)OŽadavky, jež

být ukojeny a jež mají uplatovat její idcc a vftli jejích

niku.

I v tomto méné demokratickém zízení jest ovšem výkonným

infim teba vtšiny ve snmu, a tu si opatují tím, že slibují

m, že budou vládnouti v jejich intencích, že budou provádti

vli, budou-li ony ve snému jednat tak nebo onak. Zde tedy

ny jsou vedeny spíše než v e d o u, zde neuplatují

své s a m y prostednictvím svých orgán, nýbrž prostedni-

orjíánu od sebe ncodvislých, na které vykonávají jen nepímý

Uplatují tedy svou vli nepímo. Nevládnou a ne-

avují stát, ale provádjí vliv na vládu a

á v u státu. Ministi neberou se ze stran a nejsou delegáty

stran, jako je tomu v prvém pípad. Vlády, t, j. nejvyšší výkonné

Jny, nesouvisí úzce se stranami, ve snmích nejsou vlády stran,

,nybrž výkonné orjrány stojí nad stranami.

-

Ale i tu mže být vliv stran pronikavý, a pes to, že strana tu

pracuje prosteden, mže skutené ízení a spravování státu pro-

vádti do veliké míry. Takový je systém ve vtšin stát na kon-

tinent evropském.'

I
A už jest to tedy pímo nebo nepímo, strany

ijsou v dnešní demokracii rozhodujícím prvkem,
jenž ve skutenosti ídí a spravuje veškeren
stát, veškery jeho instituce.

3. Strany zabraujíce moci výkonné, aby ne-

zneužívala své moci a nezotroila moc zákono-
dárnou, iní ve stát demokratickém revoluci
' b y t e n o u.

Touto svou funkcí kontrolující, ídící a spravující, prokazuje

strana modernímu demokratickému státu a spolenosti služby neoce-

* Jesse Macy, Political Parties, str. 21.

'Jesse Macy, tamže str. 22.

3 Lawrence Lowell, o. c. — Jesse Macy, Party Organization,

str. 13.
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nitelné : zabrauje vzniku revoluce a iní jiztjy

tenou.
Revoluce vznikaly v minulosti vždy proto, že urité tídy lid

nebo jednotlivci zmocnili se vlády, moci zákonodárné i výkonné, ;

zneužívali ji proti jiným vrstvám lidu. Nad lidem stáli vládcové h
svým systémem, jenž je udržoval, a pomoci nebylo jiné, nežli od-

stranit je revolucí.

Ale revoluce sama pomže jen na okamžik. Dnes odstraní vládce

jednoho a z ní samé vyjde nový, jenž bývá ješt mocnjší a bez-

ohlednjší. A stejn nepomáhají a nepomáhala uritá ustanoveni, dle

nichž se na p. rzní stedovcí vládcové a králové mli íditi, aby

nezneužívali moci. Ty rzné známé základní zákony a konstituce

stát stedovkých a feudálních nijak nezabránily vzniku a rozvoji

absolutismu. A nezabránily by tomu ani konstituce moderní nebo

shromáždni zákonodárná,^ kdyby vedle nich tu nebyla jiná opatení.

Je totiž teba njaké stále inné kontroly nad mocí

výkonnou. Konstituce a ústavodárné shromáždní stanoví uritá pra-

vidla pro jednání moci výkonné, ale pi tom mohou stanoviti vždy

jen všeobecné idee a normy, a pro jednání v jednotlivostech je teba

nechati výkonné moci, t. j. vlád, úplnou moc. A tu vláda mže své

pravomoci a svéTio postavení využíti proti lidu a postaviti se nad

nj a proti nmu.
Tu pak nezbývá jiného prostedku k odstranní zloád nežli

revoluce, když zloády ty dostoupí píliš vysokého stupn.

Revolucí lid stáné se skuten suverénním a mže provésti svou

vli, uplatniti svá pání všude a ve všech dsledcích, provésti ge-

nerální kontrolu, revisi i nápravu celé správy státní.

Ale revoluce je pro spolenost píliš nákladné opatení ; vyer-

pává, demoralisuje, seslabuje stát. Pi tom obtí je úžasn mnoho

a úspch asto problematický. A mimo to je to opatení, je to kon-

trola vlády zase jen pro okamžik.

(Dokoneni.)

' O tom dobe píše Morse: The pláce of the Party in the Political

System. Annals of the Amer. Academy of Polit. Science, 1891.



Sociální musea.
Napial Josef Tomas.

edkcm sociáln ix)litickýcli snah, které v pítomné dob hlcdi

elit nebezpeím, jež ohrožují lidské zdraví a život zvlášt

yslové práci, jsou sociální musea, která mají svj bž-

ní pvod v sociáln ix)litických oddleních rzných výstav,

ním výstav, které zprvu obsahovaly pouze výrobky prmyslu,

hospodáství a pod., vyvinula se myšlenka ix)znati lovka,

yto pedmty tvoil a z tohoto poz.nání vyplynul jiný humánní

ledati prostedky, které by zlepšily životní podmínky dlníka.

již nestaily pouhé lánky, statistická data a podobná ab-

, která vyžadují studia; bylo teba názorn pedvésti vše, co

e ke zlepšení života dlníka a chudších vrstev vbec, upoutat

ost veejnosti konkrétními doklady a vzbudit v ní zájem pro

osud.

myslová práce nutí nás míti na mysli dv okolnosti: i. že

sivním rozšíením strojové práce stoupá nebezpeí úrazu a 2.

nak nedostaten upravené dílny, jednak otravné látky pi

používané, vysoká teplota, prach a pod. pozvolna zdraví dl-

podkopávají a jeho výkonnost snižují.

|emocenské a úrazové pojišování není s to. aby vyvážilo škody,

ednotlivcm a tim celé spolenosti vznikají z tchto nebezpeí

iduelní i sociální cena pracovní síly ukládá nám — nehledíme-li

ai k hospodáskému prospchu — mravní povinnost peo-

>iti o taková preventivní opatení, která jsou s to pedem
íjránit úrazm a chránit zdraví jednotlivce ped škodlivými vlivy.

íienšiti ixiet úraz má daleko vtší význam, nežli materielním od-

^ ilnním chrániti ped bídou ty, jejichž zdraví jest úrazem poško-

Tomuto širšímu úkolu nestaí subjektivní pojišování, nýbrž je

Vba peovati, aby i pi ochablé pozornosti dlníka v kritickém

í iin bvlo mechanickv úrazu zabránno.
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V posledních dvou desetiletích vyvinul se nový obor techn

vdy, t. zv, ochranná technika, která vylíený cíl slec

a která je v prvé ad pedmtem studia a pée onch ústav,

stále etnji vznikají pod názvem sociálních, dlnických a '

museí. Jejich snahou je šíiti mezi zamstnavateli
rozumní a zájem pro nejvtší ochiranu živ(

a zdraví v prmyslových podnicích a budit v c

niích vdomí, že jsou zachováním svého zd

ví a života povinni nejen sob, nýbrž i své rod
a lidské spolenosti.

Dležitost sociálních museí zvlášt tam vyniká, kde jde o

zvolné podkopávání zdraví dlnictva, totiž o škodlivé vlivy rzi

látek a prací, na které se ani nemocenské ani úraz(

p o j i š t n í n e v z t a h u j e ; na p. pi úrazu zpsobeném výbuc

plyn dostane se deiniku neDo jeiio rodin materielního odškodi

je-li však jeho zdraví podkopáno pozvolnou otravou plyn v a

zkrácen jeho život, tu nemá ani on ani jeho rodina práva na náhr

Chystaný zákon pojišovací slibuje v tomto smru alespo ást

zlepšení.

Stoupajíc! nebezpeí strojové práce a dležitost ochranné t

niky nejlépe poznáme, všimneme-li si statistiky úrazových pojišt

v Rakousku za poslední vyšetené ptiletí 1902—1906 (viz str. 60

Z tchto tabulek vidíme, jak stoupá poet úraz i usmr(

zvlášt relativní ísla (na 1000 dlník) jsou pouná.

O nebezpeí práce v jednotlivých odvtvích prmyslu a ze

dlství svdí dle s^iatistiky úrazové pojišovny v Praze tato

z nichž první znamená poet úraz na 1000 dlník v období ig(

1906, druhé (v závorce) v období 1897— 1901 a to pouze v Cech

I. zemdlství 30-17 (27-26), 2. dopravnictví a skladišt 24-88 {2i-

3. hut a doly 36-41 (25-41), 4. hornictví 14-23 (12-71), 5. zpraco

kovu 15-46 (16-02), 6. strojnictví a pod. 30-67 (25-65), 7. chem

prmysl 12-00 (11-48), 8. topení a osvtlení 15-97 (12-17), 9. tex

prmysl 5-28 (4-63), 10. zpracování papíru, kže. gumy 11-86 (9-

II. zpracování deva 30-60 (28-36), 12. potraviny 14-17 (ii"

13. odvnictví 3-49 (2-36), 14. stavby 29-65 (27-43), a 15. polygi

a divadlo 5-67 (3-85).

1 >Die Ergebnisse der oesterreichischen Unfallstatistik der fiinfjáh

Beobachtungsperiode 1902— 1906.«
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Mimo pátou skupinu stoupl poet úraz ve všech ostatních,

souvisí s rozsáhlejším používáním stroj.

Pi tom teba míti na mysli, že trvalá neschopnost k práci

uznává teprve, když dvouleté léení nemlo výsledku, a že pod

asnou neschopností výdlku jsou vykázány pouze úrazy, jejichž

cení trvalo déle než tyi týdny. Poet úraz je tedy ve skutenc

daleko vtší. Dležitost ochranné techniky a sociálních museí, kt

o její rozšíení peují, je tu patrná.

Avšak úkol sociálních museí je mnohem pronikavjší a širší, ik

zamezovati fysické úrazy; jejich psobnost zasahuje do všech sic;

dnešního života. Vtšina z nich sleduje tyto dva cíle

:

1. ochrannou techniku (objektivní opatení na stroj

proti fysickým úrazm) a

2. sociální hygienu, která zahrnuje netoliko zdravo

opatení v dílnách, nýbrž peuje také o zdravé byty a úelnou výž

všech tíd lidu.

Tím je dán typ podobných ústav, od nhož se pouze paíž

musée sociál, jak dále uvidíme, s prospchem odlišuje. Sbíi

ochranných pístroj a jiných opatení, fotografie, grafické obra

výklady, pednášky, porady a publikace jsou prostedkem, kter

musea svou innost šíí.

Jak již eeno, základem všech tchto museí byly sbírky ochr

ných pístroj a sociáln politických oddlení rzných výstav. 1

hledíme-li k prvnímu nábhu sociální výstavy v Paíži r. 1867, si

dáváme se se samostatnými skupinami sociáln politickými na vš

velkých výstavách: ve Vídni r. 1888, v Paíži r. 1889, v Chicí

r. 1894, opt v Paíži r. 1900, v Saint Louis r, 1904, v Lutychu r. 15

v Milán r. 1906, na francouzsko-britské výstav v Londýn r. k

a rovnž svtová výstava v Brusselu peovala o oddlení téhož sme

Naše dlnická výstava ped lety dala šastný podnt, kterého js

nedovedli trvale využitkovati.

Z Francie vyšly soustavné snahy po zvýšené sociáln politi

péi, a zdá se, že to bude také tato zem, která uspoádá první sai

statnou výstavu odbornou, jež by nebyla pouhým pívskem výs

jiných; ped dvma roky zídilo francouzské ministerstvo obch<

komisi, která má pipraviti projekt mezinárodní dlnické výst;

v Paíži.

Tentýž cíl ml na mysli president sociálního musea paížsk

Jules Siegfried, když ped nkolika lety pravil : »Zdali by

bylo naší republikánské demokracii ke cti, kdyby pozvala všecl
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y .svtil, ;il)v ukázali, co vykonali pro zlepšení hmotnélio, mrav-

bociálnilio života dlnictva? Nebyla by to opravdová píležitost

na jcvo, jak Francie, která je pokládána píliš asto za lehko-

a frivolní, je bohatá ušlechtilými podnéty, skrytou obéta-

il upímná, nezištná láska závodí s jemným cítním ve tvorb

tropických a sociímích dl, dolm(innost i, obezetnosti a soli-

•?«

'zf>rcni — a teba dodati vzorem nedostiženým — všem cvrop-

museím, která |K)d rznýini názvy sledují sociáln i)oliticJ<ou

st, jest paížské ni u s é e sociál, založené r. 1895 hrabtem

ambrun.

e Vídni bylo již r. 1890 založeno »Gewerbehygieni-
s M u s c u ni« ; dále jsou iK)d(.)bné ústavy: v Haagu (od

), v Charlottenburgu u Berlína (od r. 1899), v Mnichové (od

1). v Budapešti (od r. 1903), v Novém Yorku, Lyonu, Frank-

n. M., v Moskv a Hamburku vedle etných menších.

Abychom poznali program a innost sociálních museí, všimneme

l||i podrobnji alespo ty nejdležitjších.

•pCciverbehygienisches Musenmt ve Vídni.

[»G e w e r b c h y g i e n i s c h e s H u s e u m« ve Vídni bylo pi-

lýrn doplkem úadu pro živnostenskou inspekci a dkuje za

vznik nynjšímu dvornímu radovi Dr. F r. Migerkovi,
p byl r. 1883 jmenován ústedním živnostenským inspektorem.

itá sbírka model, výkres a jiných pedmt, sloužících odírané

Ictva ped úrazy, kterou Dr. Migerka za nkolik let své innosti

Iromáždil, dala podnt ke zízení samostatné skupiny na jubilejní

[ave ve Vídni (r. 1888) a k úasti na »všeobecné výstav pro

mu ped úrazy« v Berlín r. 1889.

lezprostedn po tomto prvním úspšném kroku na pd sociální

\' založil dr. Migerka spolek pro zízení živnostenského hygieni-

Kflio musea, který si obral za úkol pispívati k ochran dlnictva

ired ohrožováním zdraví a života v živnostenských závodech, pod-

vati obdobné snahy a psobiti iniciativn i radou pi vznikání a

li oni všech opatení v oboru pée o dlnictvo.

Museum bylo pak oteveno poátkem r. 1890 (I. Ebendorfer-

trasse 6) a po dvacetileté innosti vyrostlo ve významný, pouný
av. který obsahuje pes 800 pístroj, sloužících k ochran ped

^irazy.
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Vídeské »Gewerb€hygienisches Museu m« má tyl

skupiny

:

1. ochranná opateni na parnich kotlech a motorech,

2. ochranná opateni na transmisích a jejich souástkách,

3. ochranná opatení pi zpracování kov a ve strojnictvi,

4. ochranná opatení v devaství (pi pilách a pod.),

5. ochranná opatení v textilním prmyslu,

6. ochranná opatení pi pozemních stavbách,

7. ochranná opatení pi výtazích a jeábech,

8. rzná bezpenostní opatení (ochranná oní skla, bezpenosti

lampy a pod.).

9. ochranná opatení proti vlivm zdraví ohrožujícím (ochranr

pístroje v chemickém prmyslu, vyssávae prachu, respiratory, vei

tilatory, zaízení proti škodlivým plynm, vysoké teplot, ostrém

svtlu, opatení pro první pomoc pi úrazech a pod.).

Veškeré pedmty jsou opateny struným popisem. Vedle tol:

získalo museum od íšského pojišovacího úadu v Berlín sbírku a

700 fotografií rzných ochranných opatení a dále má pes 300 v^

obražení dlnick5xh domk, škol. opatroven, nemocnic, lidových lázr

továrních kuchyní atd. Sbírky musejní dopluje knihovna z oboi

ochranné techniky, hygieny v živnostech, úrazového pojišování, st;

tistiky a pod. Za zmínku stojí, že tém veškeré vystavené pedmt
jichž cena dnes iní pes 100.000 K, získalo museum d a r e m od ve

kých závod.

Vedle této innosti udluje museum bezplatn odbornou porad

zamstnavatelm i dlnictvu, poádá hromadné návštvy svých sbíre

s odborným výkladem a od r. 1895 koná v podzimních a zimních nu

sicích pro žáky vyšších tíd pokraovacích a jiných odborných ški

pednášky o hygien v živnostech a ochran ped úrazy.

Psobnost musea neomezuje se však pouze na Víde, nýbrž ší

se po celé íši poádáním koovných výstav, a to s duplikáty pístroji

kterých je pes 200; v Cechách byly tyto výstavy v Praze, Plzni, C:

slaví, Chrudimi, Liberci a Ústí n. Lab.

V roce 1909 navštívilo sbírky 3652 osob, msíní návštva kolií

mezi 160 (v ervenci) a 602 (v únoru) osobami. Technickému mus€

v Praze dostalo se z musejních sbírek vídeských darem 90 pístroji

Letošním rokem však pestává býti vídeské »Gewerbehygien

sches Museum« samostatným ústavem a splývá (dle usnesení posledi

valné hromady, konané dne 19. ledna t. r.) s technickým museer

které vláda obdaila bohatou dotací pti million korun. Usnesei
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tí stalo se však pouze za pítomnosti 19 len (ze 347. které

ml) a 24 plných mocí. Zdali však toto »plynutí pinese soc í-

politické innosti musea prosi)ch, jest otázka, o jejími

- ni zodpovdní lze míti jisté pochybnosti.

/n ziiiiiiku ješt stojí, že ve Vídni brzy poznali, že museum, které

vsím sleduje ochrannou techniku, nestaí sociáln politickým

1111. a proto r. iy(xj byl ncíHlvisle od živnostenského hyjjienického

I /aio/en spolek, který si obral za úkol zídit samostatné soci-

iiiusiMini. Avšak pro rozervanost politických pomru a tcMejsí

lost risské rady, od níž nebylo lze ekati subvenci, tento spolek

<1 vcného úsi^chu ; zdá se, že nyní po splynutí musea pro hy-

i v živnostech s technickým museem se Víderí v dohledné dob
i/l- na isté sociální museum.

4> * )•

\' Nmecku sahají první j^okusy o shrnutí a soustavné zná-

ní sociáln hygienických snah do osmdesátých let pedešlého sto-

lily výstava zdravotnictví z r. 1883 dala podnt ke zízení h y-

ickéhomusea v Berlín ( 1886) . Pak následoval í š-

pojišující úad. který r. 1887 založil »s b í r k u pro
a n u p e d ú r a z y«, v níž byly vystaveny ochranné pístroje,

n iiJiuUé od výrobc, a brzy potom »Zentralstelle fúr Ar-

b|itcrwohlfahrtseinrichtungen« zídila cennou sbírku,

krá byla obrazem její innosti a sloužila jejím úelm.

Xad tyto cenné sice, avšak pece omezené pokusy vynikla r. 1889

'becná výstava pro ochranu ped úrazy v Ber-
, která dokázala dležitost praeventivních opatení proti úra-

.1 mla ten následek, že od onoho roku daly nkteré spolkové

\ Iv svými živnostenskými itnspektory sbírati materiál a zakládati

\'.

\dyž se pak tyto snahy setkaly se sympatickým souhlasem íš-

snmu, byl r. 1900 zaazen do státního rozpotu znaný obnos

55.000 Marek, z nhož mlo býti použito 478.000 Marek na zakou-

\fú pozemku a 90.000 Marek byla první splátka na stavbu budovy

kielm »Stálé výstavy pro péi o dlnictvo« v Char-

Utenburgii u Berlína.

Xilšími píspvky vzrostl pak náklad na budovu i s pozemkem

" 1.043.000 Marek vedle každoroních píspvk na správu ústavu.

Tik vznikl ústav, který v Nmecku netoliko soustedí a znázoruje

p.eventivní ochranu dinictva ped úrazy, nýbrž slouží také širším

NAŠB DOBA. R. XIX., C. 8.. 1912. 20. kvétna. 39
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snahám sociáln politickým, pokud sledují zlepšení zdravotních

mr nemajetných vrstev lidu.

Stálá výstava pro péi o dlnictvo v Charlottenburgu.

Se zaízením a inností tohoto ústavu je teba blíže se seznán

Vedle místností výstavních, mících 1610 tvereních metr, a

lerie o 818 tvereních metrech plochy, jsou tu úadovny spr

ústavu, knihovna a pednášková sí se 196 sedadly, urená pro pí

nášky z oboru sociální politiky. Svou povahou a vnitní úpravou r

tato výstava sbírkou pedmt retrospektivní ceny, jaké vidíme v i

seích, nýbrž je to výstava nejnovjších vynález k ochran zdraví
j

cujícího lidu, výstava plná ruchu a pohybu, oživená hlukem prac

cích stroj. Tato výstava, které se dostává pedmt darem, ke

i zapjením, spojuje stejnou mrou zájmy dlnictva a zamst

vatel, jako vynálezc a výrobc ochranných pístroj, kter

zvlášt je tu dána píležitost, aby své stroje uvedli v širší znán

a zjednali jim lacinou reklamu. Tento moment — a to u všech

dobných technických sbírek — nelze podceovati, nebo je zdro'

úinné podpory, jaké se výstav zvlášt od výrobc ochranných p
met dostává; a na tento zdroj jsou odkázány všechny podobné úst

bez ohledu na prostedky, jaké mají k disposici. ást pedmt
]

pochází od odborových organisací dlnických, které v praeventivr

opateních proti úrazm vidí zcela správn svj vlastní zájem.

Výstava obsahuje pístroje a zaízení, která zabraují úrazi

slouží k ochran života a zdraví nebo zlepšení sociálního postav

dlnictva, a která vystavovatelé ve svých podnicích zavedli nebo

rábjí. Jakmile vyjde na jevo, že vystavené stroje a zaízení jsou f

konána novými vynálezy, nebo jestliže se neosvdila pi praktick

použití, jsou vystavovatelé povinni na žádost správy je odstranit. 1

právu pedmt obstarávají vystavovatelé sami svým nákladem, m
táž, hnací sílu a místo poskytuje výstavní správa zdarma. Z tc

ustanovení nejlépe vysvítá, že správa výstavy, stejn jako to uvidí

u jiných ústav, uznává reklamní povahu výstavy ochranné techni

akoli ovšem, zcela pirozen, tento cíl není s

dován, ale z povahy vci vyplývá; je to pirozený dsledek vš

výstav a museí, jejichž úel je pokrok technické výroby.

Akoli myšlenka této výstavy ochranné techniky není nová,

pece mnoho nového a samostatného v jejím provedení. S poátku

bylo ani katalogu výstavy, nýbrž každý návštvník dostal desky
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é, aby do nich mohl dle svého pání a výbéru pipevnit zelené

s popisem téch stroj, které ho nejvíce zajímaly. Dnes už oviem

ydán ixnlrobný katalog se struným popisem stroj a jmény vý-

Dle své povahy a úelu rozdlena je výstava na dv samostatná

Hení, z nichž první je vnováno ochranné technice, druhé

[pak sociální péi vbec.
Hlavní úel prvního velkého oddlení výstavy je sou-

M-dit nejnovjší vynálezy technické vdy, které slouží k ochran dél-

tva ped úrazy v rzných odvtvích prmyslu a znázornit jejich

iktický úel i výhody, pokud možno, na strojích, uvedených v po-

jliyb tak, jak pracují v dílnách. Proto jen v tch pípadech, kde pílii

• "Iké rozmry nedovolují vystaviti stroj, voli se model, fotografie

li() kresba. Veškeré vystavené pedmty jsou opateny krátkými

l»isy, které jsou jednak upevnny na fotc^afiích, jednak tištny

ilo zásoby a dány k disposici návštvníkm. Aby pak úel jedno-

Hvvch stroj a vynález byl každému na první pohled jasný, jsou ony

stí strojové, které slouží k ochran ped fysickými úrazy, nateny

rven, opatení pak, která mají za úel ochranu zdraví dlní-

ivuva ped pozvolnou zkázou, na p. odvádní škodlivých plyn a

iIMrachu. jsou natena mode.
Z velkého množství stroj, vybraných ze všech odvtví prmyslu^

lim alespo dležitjší skupiny dle rzných obor.
(Pokraování.)



Nové eské djiny.
(Dokonení.)

Ale te: wie es eigentlich gewesen ist? Novotný praví: »Nic více

tedy nežádal Rostislav, než aby lidu jeho dostalo se uitele, který by,

srozumitelným zpsobem vykládaje, dovedl povrchní kesanství utvrditi

«

(321). Franko A. SI. Ph. XXVIII 254 ulpv na slov uitel tvrdí, že po

uplynulém tíletí, v nmž vyueni etní domácí žáci, kteí by dílo vedli

dále, odebrali se Konstantin a Methodj do Benátek, odkudž se chtli dáti

po lodi zavézti dom, ekajíce na tuto lo, byli pozváni poselstvím papež-

ským do íma, ne však jako missionái, ale jako politití vyjednavatelé

Byzance. Výklad trochu kombinovaný, le ne nemožný. Pichází otázka:

jaký stupe hodnosti duchovní mli brati pi píchodu na Moravu, ímž
dalo by se souditi na úkoly, jež jim dány. Method byl prý pouhý mnich-

laik, praví Snopek, Pastrnek, totéž praví Mrko I. 38 (Laienmonch Me-

thodius) a pi prvé cest ímské povýšen na biskupa a když se vrátil s žá-

dajícím listem Kocelovým, povýšen »na arcibiskupa Pannonského obno-

vením nkdejší metropole Srmské« (345), vrátil se na Moravu v onu

neblahou chvíli, kdy »svržen Rostislav a Svatopluk sám neml ani inoci

a také ne chuti, aby nového arcibiskupa nedovolil odvléci do zajetí do

Nmec* (348). ekl bych, že spíše neml chuti — jist dobe znal Metho-

•dje, jenž nezavíral oí k jeho rzným hiíchm — a teprve touha

Svatoplukova po úplné a všestranné, tedy i církevní samostatnosti,

vybavila Methodje, jenž v zajetí hodn zkusil, z rukou ne píliš

Krista hodných následovník a svých kolleg. Bylo to spíše zakroení

papeže, který pes to, že snad se nemohl zbaviti nedvry k píchozímu

2 východu, nesml trpt, aby paralleln s íší mohutnjící nmecký klérus

dovolil si býti soudcem nad jeho chránncem, jehož pohana na konec

jist nezstala lhostejná ani Svatoplukovi.

V dob smlouvy forchheimské jest již Methodj na svobod a s po-

mocí papežovou pevn ustanoven ve svém obvodu^ ímž papeži dána nad-

vláda nad územím panonským, nad kterým si osobovali panství hier-

archové nmetí. »Za tuto cenu uinil papež jednu koncessi, již pinésti

. arci nebylo mu za tžko. Odvolal povolení svého pedchdce o užívání

slovanské liturgie. Legát Pavel vedle jiných list nesl také list arci-

biskupu Methodiovi, jímž mu užívání slovanské liturgie výslovn bylo za-

kázáno* (362). Method neposlechl, ale omluvil prý se v ím, ped-
pokládá Snopek (Konstantin Cyril 52, 78, Bulla Industriae tuae 17, Kon-

stantius-Cyr. u. Methodius 90. a 151).
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vntnpluk njclnal s íší jakýsi modus vivcmli a tcntc konené na-

pil i nuzi Svatoplukem a Mcthotiéjcm. U olxm tento modus podmínén

ým tlakem okolností. Svatopluk nebyl snílek, naopak tvrdý lovék, po-

ící neúprosné s pítomností bez ohledu na minulost — nedal se másti

ýnii skrupulemi — le pítomnost ho témé hnala v náru velikým

ob polovice íše francké zne|K)k(>jovány nájezdy Norman a

oplukovi se naskýtala píležitost usamostatnit se a rozšíit území,

lo ho tajno, že neíKlvislost církevní na základe srozumitelné liturgie

mocným Iáka<llem jazykové blízkých sousedfi. A cizí knéžstvo ne-

vidlo Methodéje, ale také Svato|)luka, a bylo nutno je rozdvojit, zá-

minkou byl pvod Mcthodjúv a jeho dogmatické pochybnosti vfii sta-

novisku z/ipadnimu — bylo zde filioque: tKdežto na východe udržel se

ivckImí názor, že duch sv. vychází z otce beze zmény, v církvi západní

(xl 5. století ujímá se odchylka ve smyslu Augustinovy nauky o tro-

I, že vychází z otce i syna. Ano šlo se tak daleko, že podle toho i znéní

iihohi rozšíeno dodatkem ex pate filioque. jak to nkolikrát formu-

1110 (ovšem ne formou všeobecné závaznou). Lev III, 809 schválil sice

iií, ale výslovné odmítl dodatek, a toto stanovisko drželo se velmi

uho. posledn na synod francouzského duchovenstva ve Wormsu 868c

_'). Methodj obvinn z bludu, ale uznán pravovrným, a »za cenu pri-

•ni Svatoplukova pod jeho ochranu (papeže Jana VIII.) povolena 880

vanská liturgie v plném rozsahu bullou Industriae tuae s jedinou vý-

idou, že pi mši evangelium naped teno latinsky a pak teprve slo-

iiisky a picházíme ku sporu o tuto bullu, který nejpodrobnji veden mezi

Ivlik-in a Snopkem, názor Hýblv, že bulla je podvrhem, vyvrací práce

> asjjara : Studium zum Register Johanns VIII. N. A, XXXVI. str. 77 n.

kladným rozborem rukopisu dokázal (Caspar) nezvratn, že opis va-

inský reprodukuje pedlohu — pvodní registrum — úpln vrné, tak

/x o authentinosti bully pochybovati nelze* (375). Ale vyšla práce nová,

iregistruje ji C. . H. 1912 sv. i., která redukuje vývody Casparovy a ve

ráv C. C. H. praví se: »je tedy registrum pece snad jen podvržené*.

Po vyjití práce Casparovy psal prof. Hýbl : »Máte-li pístup k Ces.

>. H., etl Jste zajisté už o práci Er. Caspara, na niž se mne ptáte,

1 regestu papeže Jana VIII. Stanovisko, které jsem zaujal ve své roz-

í|)rav k listu papeže Jana VIII., zdá se tím býti úpln znemožnno, ale

nemohu si pomoci, já i po celém tom lánku nemohu se zbaviti svého

kdojmu a nemohu uviti v pravost listu. Jak se vc skuten má, co se

tehdy vlastn stalo, na tyto otázky bude teba nyní snad odpovdti jinak,

ale že se vc nemá tak, jak si ji pedstavují t. zv. obhájci Metodjovi,
•o tom jsem i nyní úpln pedsvden. ekám ostatn, jaké mínní pro-

nese prof. Novotný ve svých djinách, vycházejících u Laichtera. On
|,totiž ví v pravost listu nejen z r. 880, nýbrž i z r. 869 a jsem práv žá-

ídostiv na >jeho dvody« (29. dubna 1911).

Method vrácen Morav, podízeno mu veškeré knžstvo, ale pidán
^ufragan Wiching, lovk divné povahy, který i Svatoplukovi se odmnil,
tpešed pozdji na stranu Nmc. Le jsme u jiné sporné otázky: Ke-
sanství v echách a ktu Boivojova, pro njž Novotný pibírá do-

mnnku, že pišel z ruky Methodjovy (»znaná pravdpodobnost* pro
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to, 382). Murko ve své Gesch. d. sdsl. Litter. I. 43. praví: »Methodios

Missionstátigkeit erstrebte sich auch auf Bohmen, obwohl die Taufe des

Herzogs Boivoj diurch ihn zweifelhaft ist, und auf polnisches Gebiet«;

pipojuji dále tvrzení Novotného: »Nemáme ani nejvzdálenjší možnosti

i jen domnívati se, že Method nkdy vstoupil na eskou pdu« (383)

;

kest Boivojv nelze nijak klásti na niím neodvodnný rok 874, spíše

hodí se v meziletí 880—885 — dobu od eského vpádu do Nmec po smrt

Methodjovu, ped níž se sestárlý arcibiskup vydává na cestu do Cai-

hradu. Novotný proti Snopkovi tuto cestu pijímá snad správn, jeho mí-

nní podporuje mínní Murkovo: »Bemerkenswert ist seine Reise nach

Konstantinopel, die in seine letzten Lebensjahre fállt« (44), v po-

známce 34 k tomu místu praví Mrko dále: »Viele Historiker haben

diese Reise sonderbar gefunden oder ganz verschwiegen. Bei den dama-

ligen guten Beziehungen zwischen Rom und Byzanz war sie jedoch un-

bedenklich und scheint sogar mit Wissen des Papstes unternommen vvorden

zu sein (cum, Deo duce, reversus fuebris schrieb Johannes VIII. an ihn

881 X, kalend. Aprilis). Dass Method seinem Vaterlande treu blieb,

bewies er auf dem Totenbett, indem er zuerst den Kaiser segnete« (210).

Methodj zemel, boje neustály, spíše se piostily. »Papež Jan

Štpán V. (VI.) nepochybn zakázal pro Moravu — to teba zd-
razniti — slovanskou liturgii* (44). >Die betreffende Instruction fr eine

Gesandschaft an die Slaven kann keine Fálschung sein« (210) pravi

Mrko, teba jej opravit bezpenjším zjištním z Novotného: »List (Šté-

pánv) zachován toliko v opise z 11. stol. v kláštee Heiligenkreuzském

a nelze zapíti, že ze všech list papežských v otázce slov. liturgie vy-

daných jest nejpodezelejší (ani bully Hadrianovy nevyjímaje). Nic-

mén po Britském nálezu nelze pochybovati, že list takového obsahu sku-

ten vydán byl.* Proto jist právem Hýbl (. . H. 1908, 289) pro-

hlašuje list za pravý (398—399). Povolení liturgie za Jana VIII. jest

odvodnno i tím, že i ímu záleželo na chránnci tak mocném, jako byl

beze sporu Svatopluk, v nmž se mohla tušit protiváha vi císam n-
meckým. Svatopluk nepítomen a zvle Wichingova byla bezmezná, žáci

Methodj ovi uvznni a prodáni do otroctví do Benátek, kde posly císae

východoímského vykoupeni a do Caihradu posláni, aby tam ve velikých

poctách zapomnli na útrapy západníky zpsobené. Na Morav byl prelát

ritu latinskému pející; odkaz Methodjv ímem proklet a Svatopluk

útoval s pítomností, íše franská upadala, vlastn nepoteboval pa-

peže, spojil se nepotebuje ho s Arnulfem, jenž mu za to piznal právo

svrchovanosti nad Cechy na schzce v Omuntesperchu 890, ímž zkrácena

domácí knížata eská, snad synové Boivojovi, jehož úmrtí se pesunuje

na rok 888. Zatím Arnulf chtl, odklidiv zápletky na západ, obeslat

Svatopluka do východní marky, kam se sám odebral; Svatopluk nechtje

smlouvati o ústupky jednou získané, nedostavil se a Arnulf inil hrozné

pípravy ke vpádu na Moravu. Když k nmu došlo, vedle branných zá-

stup nmeckých úastnili se tytýdenního pustošení Moravy i Maai,
kteí Arnulfem povoláni na pomoc. I v Bulharsku u knížete Vladimíra

hledali Nmci spojenectví, Svatopluk zstal nezkrušen, teprve smrt jej

odstranila 894 a brzy po jeho smrti uinili Moravané smír s jeho protiv-

níkem Arnulfem.
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Íerífický nástupce Svatoplukv Mojmír II. pravé inahou udržeti

iiotiioii iMjpiulil proti K>bé bratra (i bratry) Svatopluka, který

)r()st<liiiclvím Cech nebo pímo vstoupil ve spojení s Arnuifcm,

loiý naídil po té, aby markrabí Liut|X)l(l i ArilKj vtrhli na Moravu,

llitjmir zstal nepemožen. Ale okolní slovanská knížata pedstihovala

(Iflkazoch vérnosti císai (426).

leští- jednou zableskává církev moravská. Mojmír žádal na papeži

lili samostatné orgailisace církevní, která uprchnutím Wichinga

nulovi. uinéna odvislou od Nmce. Ti biskupové arcib. Jan, bi-

>vé Benedikt a Daniel vysláni spoádati záležitosti moravské. Ale

-pát bavorský s arcibisk. salcbtirským Thcotinarcm zaslal papeži

iiý protest proti jeho pmlnikání.

liisla snad pomsta, snad ironie osudu. Lcc zatítn rostlo nel>ezpe-

. lvi maarské, Mojmír osamostatnly od ísc nabízí spolek proti Ma-

d'm, zprávy umlkají, což jest asi znamení, že spolek a smír i íší

ván. 902 vpád maarský na Moravu vítzné odražen, ale již v roce

Jorava zniena. »Zní to jako pedzvst budoucnosti, že první rozmach

moci politické, stále ohrožovaný živlem nmeckým, zmaen byl Ma-

Í'o se nezmnilo ani pozdji...* (136).

rava zmizela. Zstávají Cechy, jež nebyly vinny na tom, že Mo-
labena a zniena, aspo pejaly tradici církevní, a výstrahu a pó-

ly ve vývoji. O tom jednají kapitoly další IV. O poátku kre-

až do iniru Boleslavova s Ottou (437—489).

»Krátká vláda Svatoplukova (v Cechách) urychlila vtší mrou
ilisani process i v Cechách (444), kde obzvlášt rod vévod zlických

I nebezpený soupe knížat eských, 905 umírá Spytihnv, za Vratislava

jiomr Cech k íši tou dobou fakticky pestává býti závažný* (448),

liirá 921 Vratislav, manželka Drahomíra pejímá správu zem, matka

1 Imila vychováni syna Václava a správu rozsáhlých vdovských statk,

lož zavraždna, jak to pkn znázoruje monolog nejstarší legendy,

\ uri (15) 921, pl roku po smrti synov (456). V Cechách nastupuje

^ dav, v Nmecku nová dynastie, která pevzala expansivní politiku po

iodchdkyni. Vždy se hledají motivy výpravy Jindichovy do Cech.

c". H. 191 1 praví o tom Novotný: >Myslím však, že není vbec teba

ých zvláštních motiv hledati, že dostateného vysvtlení podávají

j imcny samy. Bezprostedn ped výpravou do Cech mluví Widukind o vý-

pv Jindichov proti Havolanm ili Stodoranm a proti Glomam.
de neudává njaké pohnutky a nikomu nenapadne po ní pátrati.

. -.vy ležely již v expansivním programu íše, skrytém již v jejim

jjén, jemuž práv Jindich I. hledl získati plného zvuku. Z území Ha-
'lan a Gloma do Cech vedla pímá cesta, tytéž motivy, které daly

jdnt onm výbojm, rozhodly zde, bželo o to uplatniti nárok íše také

J eská území« (279). Václav zavraždn ne z dvod náboženských

^1)0 politických, ale x^u Boleslava rozhodovaly motivy zištné, osobní, ne-

^rotná ctižádost, práhnoucí co nejdíve dojíti trnu a cestou jakoukoliv*.

J tuto bratrovraždu (29. záí 929. jak udává Peka, Nejst. kronika

•ská 115 a Legenden 255 a zdvodnil i Bretholz N. A. XXXIV, 667)
{•mstil se osud tím, že mnohé jeho iny pipsány k dobru jeho syna zbož-
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ného Boleslava II. Hlava V. o vnitním stavu zem eské v lo.

letí 490—553 zdrazuje proti Pekaov ústav krajské prai

podobnjší ústavu hradskou, jejíž opodstatnnost a jak již eeno \

pravdpodobnost uzná každý, kdo pováží tehdejší neschdnost, obtíže

spravování vtších území, obé nutilo k tvoení správních obvod co

menších. Snad mohlo býti více použito knihy Vackovy Ces. dj. soci

a také I. ást Wintrových Djin emesel a obchodu v Cechách v ]

a XVI. století by byla leckterou poznámkou odvodnila eský život

ciální, obzvlášt kapitoly I., II. a III. Snad této ásti týkala se zmír

výtka Pekaova (C C. H. 191 1, sv. i.), ale chtj íce pesn dodržeti
j

námitku, nesmli bychom se nikdy pouštt do vtších syntetických pi

Každé dílo musí býti chápáno jako projev doby, prostedí spoleensl

i názor osobních. Dosud pece platí Tainev Cvod k Djinám angl

literatury. Jest jen litovati, že tato kapitola tak zkrácena.

Obšírn za to podány djiny ech za Boleslav až do opanování Pí

Boleslavem Chrabrým (554—680). Hned na poátku toto oddílu obrac

autor proti mínní Palackého, Tomkovu, Kalouskovu i elakovsk
k nimž pidává se i Balzer, vysvtluje pomr ech k Nmecku jen osi

odvislostí knížete, zem prý s tím nemla nieho spoleného. Hist(

ústroj Austryi w zarysie II. vyd. wyd. 122: »Wažniejszíi rzecz^ byla s

okolicznoš faktyczna, iž poczynajqc od Karola IV. Luksemburgowie
j

królowie czescy potíjczyli zárazem w swojej osobie godnoš cesarskíj, k

do stan rzeczy, z malq przerwq, trvval niespeína przez cale stulecie (13^

M39) ;
przezdlugi zateni czas stosunek zawislošci Czech do Nieniec

znalazl praktycznego wyrazu, i przez to szedt w zapomnienie. St^d tlom;

sie iž sejm czeski w drugiej polowie w. XV. posiun^c si^ mógt do wyra;

uchwaly, opartej sna na przywileju z r. 1298, že król czeski jest le

kiem panstwa niemieckiego tylko jako wielki czešnik i elektor«. Ov
pomr ech k íši tak, jak jej definuje Novotný, byl pro echy, a by
býval velmi výhodný, kdyby nebyly pišly pozdjší doby a s nimi b(

o trn. Historik však nezná žádné kdyby, nutno se omeziti na ml

fakt shledaných pro jisté tvrzení. Spolený nepítel ech i Ni
Maai byli píinou smíru a spolené obrany napadaných, až kon

955 na bavorském Lechfeldu jihovýchodn od Augsburga (Wallmen
Die Ungarnschlacht auf dem Lechfelde Beil. Allg. Ztg. 1907. No. 179—1
poraženi a jiné vojsko (nikoliv prchající) poraženo Boleslavem »n
na Morav, nebo na hranici eskomoravské«, jelikož cesta ze Šváb
vedla pes echy, a annály výslovn zaznamenávají »aliud bellunu. Spi

n vyložil to Bdinger I. 313, Bachmann I. 139, pozn. i. (563) a
j

»po vítzství r. 955 tlak maarský (roz. na Morav) aspo pon
oslábnuk (565). 5>iše eská v 10. století sáhala daleko na východ, a

vodcem tohoto rozšíení, anebo aspo nejpodstatnjší jeho ásti

již Boleslav I.« (566). Parallcln se sporem o rozsah zem jde í

o rozsah hranic biskupství pražského, v nmž jsou hlavn dva sít

Pekav, dovozující, že zakládací listina biskupství pražského je falí

II. století a Kalouskv, jenž definitivn rozešil nkteré otázky . C.

I. 75; akoliv »hlavní these, že Morava k íši Boleslavov nenálež

opíti nedovede« (568), i pes veliký rozsah svých držav »Boleslai
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,
Otovi vidy /a spoKlilivilio mana« (572), který jisté také dal podnét

tdiiávání (• založeni l)i»ku|)Stvi pražského, které teprve r, 973. jiz ra

"jeho syna, založeno (5H7). ale »l)i»kupové pražiti pijímali investi-

rukou panovnikfi nénicckých, Hic se ivých nárokfi úplné nczckla*

DKžitá pri<»(la bojft tnni Slavnlkovcl a Pemyslovci jest snad

iiiojniovcjsih mist knihy. Trafika rodiny a tragika hinkupa z ní vy-

ilu) jst stincni na obraze Boleslava II. » Vojtchovo povýiiení na

tpa slibovalo z/iruku shodyt (609) a tento požadavek nejvíce pod-

val volbu Vojtchovu, za nhož Morava splývá s dioecesi Pražskou;

ip \'racen. jenž se na Moravé ohjevujc. jest ped tím jen jakýsi mis-

,i.ský nebo poniocný biskup (610). Není dobe, aby píliš zwlpo-

i.i a zájmy politické spojujici místa duchovní zaujímali zclotové, je

I politiku, kteí dovedou i ohnout se i podlézt, naskytujc se pirovnání

.1 do pozdjší doby církevních djin, o níž v krásné knize pojednal

i: Pius IV. Bylo velmi pitiujicí, že »k Vojtchovým konfliktm

/enskýni pistui>ovaly i diffcrencc politickét (645), jež mly býti

kou shody. Vojtch jako pozdjší exulanti více miluje vlast nebeskou

pozemskou, utíkal do ciziny, kde dosahuje koruny muednické, »lid

il nuieníka a církev ostatkyc — mueník i mrtev rozdvojoval národy,

nimiž vládly zpíznné rodiny vladaské, jež navzájem si usurpují

tví, Poláci Cechm za Boleslava Chrabrého, jenž má za protivníka

^lava III.. jehož obhajovací thesí jest vypravování Novotného. Nej-

vysvtlení a nejstrunjší bylo by íci. »že bylo nebezpeno míti za

\ hudce oba Boleslavy a za souasníky Ottu III. a Boleslava Chrabrého.c

iisazcnec usurpatorv Vladívoj špatn representoval svého patrona.

hy byly tehdy v dobrých rukách : kníže neustále opilý a biskup málo-

strizlivý . . .« poznamenává ironicky Novotný (675). Boleslav III.

\zeni teprve 1037 byl vysvobozen smrtí, peživ oba mladší bratry

nnira i Oldicha) a pekav o adu let i toho, »jenž mu dlouhý zbytek

;a uinil tak nekonené bídným...* (Boleslav Chrabrý t 1025) a bylo

lodati : dokav se pi tom rozbroj, jež zmítaly íší Chrabrého. »Hi-

o dovede ceniti i plán tebas neprovedený, jen historikovi jest trudno,

-li mluviti o plánu neprovedeném*. 68, 6.

V Cechách se zmny uklidnily. »Morava moci eské znovu získaná

1)) vrátila se patrn také k svému staršímu zízení, bylo-li pod pan-

iii polským njak porušeno a správou její z vle Oldichovy, ale v po-

mérví dosti samostatném poven mladý Betislav* (725), o jehož du-

i.evnim nadání a pvodu tohoto nadání dala by se užíti slova Novotného

N pvodu nadání Arnulfova. V Oldichem založeném, ale teprve za Beti-

'«lava vlastn zízeném kláštee na Sázav jest poslední útulek slovanské

x-ihoslužby. Smrtí Oldichovou koní se první perioda eských djin a

I. knihy i. svazek knihy Novotného. O. ^.



ROZHLEDY

VCI SOCIÁLNÍ.
Snmovna o pomrech poštovních zízenc. — Krvavá stávka v rýžovištíc

Lenských. — Odborové organisace o pomrech domáckého dlnictva. -

Textilní prmyslníci a dlnictvo. — Pée Hradce Králové o kojence. -

C. k. všeobecná nemocnice a nemocenské pokladny. — Sjezd nemoc, pc

kladen o sociálním pojištní. — Bytová pée v Paíži.

Státní zamstnanci požívají prý v Rakousku volností, jaké v žádnér

jiném státu. Naprostá svoboda spolovací a shromažovací, právo pe

tiní, právo volné kritiky, právo politické píslušnosti jsou prý cenné vý

hody zízenc státních v Rakousku oproti jiným státm. Pi všech tec:

právech mají však ponkud »vysoko do žlabu«, lidov eeno, a ab

snad tch práv neužili ke snížení žlabu, mají jim býti služební pragma

tikou náležit pistižena. Tolik práv mají, tolik výhod — ale v žádnén

jiném státu nedovolila by si vláda vi svým zízencm tak frivolní hr

jako v Rakousku. Pípad železniních zízenc je v živé pamti: snmovn
pijala návrh výboru na poskytnutí obnosu 38 million korun na zlepšen

pKJstavení železniních zízenc, vláda však prohlásila, že dá jen 21 mil

lion, a skuten také dala pouze 21 million.

Táž hra se stejnými kulisami se práv opakuje. Králickém jsou tento

krát zízenci poštovní. Zpravodaj výboru poslanec Vojta, sán

poštmistr, zná bolesti svého stavu, a našel pro jeho požadavky veléh(

akcentu, když snmovn doporuoval ku pijetí návrh výboru, jehož pro

vedení dle výpotu vlády by vyžadovalo nákladu asi 8 million korun pr

37.000 nezempanských poštovních úedník. Ministr obchodu dr. Roesle

prohlásil však ihned, že vláda návrh podaných výborem neprovede, pon
vadž k tomuto úelu poskytne asi 3 milliony korun.

Zpráva korrespondenní kanceláe zaznamenává po ministrov e
pochvalu; kdo to byl, kdo takto projevoval svj souhlas, když pi hlaso

vání návrh výboru pijat byl jednohlasn? Která strana hrála tut(

odpornou komedii, že hlasovala pro návrh a tleskala ministrovi, kter

oznamoval, že návrh tento neuskutení?

Je to již druhý pípad, že vláda otevené prohlásila, že ona, vykoná

vatelka zákon, neprovede usnesení zákonodárného sboru, že usnesení jeh(

prost anulovala, a zákonodárný sbor s vládou touto jedná dále, jako b;

se nic nebylo stalo. Je to ovšem dkaz naší ústavní lhostejnosti, ale j'
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U (Ifikaz siratiické demagogie, kdyi itrany poítající s úedníky jako

lil voliským materiálem hlasují a tebas i horují pro požadavky

ikú, zárove viak dokazují vládé, že nebudou nieho namítat, ne-

usnesení jejich provedeno.

ika: odborové hnutí v Rusku ukonena dle zprávy

dencblattiu rozhodnutím zvláštního úadu pro spolkové zálc-

V Petrohrad, jimž rozpuštény odborové organisace kovodélníkfi

skafl, ponvadž prý tjcjich innost nabyla takového rázu, že ohro-

s feejnou bezpenost a poádek*. O trudných pomrech dlnických

idiaci za vlády ruského absolutismu bylo zde již psáno. Trosky orga-

\é, založených ve dnech revoluce, nebyly již s to zasahovat do mzdo-

|ioiiiér a imisiiy svoji innost omeziti na výchovu a podporování

len. I tuto innost znemožnila však vláda Kokovccvova.

\ nkolik dníi na to hlásí telegrafické zprávy veliké demonstrace,

tisicú po všech prmyslových stediscích Ruska, v Petrohradu,

v, 'Kyjeve, Charkov, Nikolajev, Odse, Rize. Saratov; pronášeno

I, že Rusko stojí na prahu nové revoluce. Krev 270 zastelených

poranných v lénských rýžovnách zlata doplnila míru

lictví ruského národa a zdeptaný lid, probuzený surovou touto ranou,

1;\ vzdorn elo. Rusko-anglicko-americká spolenost tThe Lena

il(ls«, majitelka bohatých rýžoviš zlata, vytžila dle zprávy »Hu-

.« 7.a dobu od i. íjna 191 o do 7. záí 191 1 zlata za 1,469.376 liber

11,01 pi stavu dlnictva 6375. Pomry dlnictva, mezi nímž je veliké

ito vypovzenc, jsou nepíznivé. To pirozeno; spolenost je zá-

inajitelkou všech dopravních prostedk a má monopol na pracovním

hlnictvo musí se spokojit s každým platem, který tém všechen

nsi spolenosti zase vrátit, nebo od ní musí kupovat potraviny, bydlit

vejích bytech. Konen dlnictvo zahájilo stávku. Vdcové dlnictva za-

tkni; když pak stávkující 17. dubna žádali okresního inženýra Tulinského

Otropuštní zatených, poalo vojsko do davu pálit. 270 bylo usmrceno,

2> ranno. Tulinský zachránil se jen tím, že hned po první salv vrhl

B'na zemi.

' Toto barbarství, které svým rozsahem nemá sob rovna, které se mohlo

lít práv jen na Sibii, vyvolalo vzrušení po celém Rusku. Všechny
S:iny mimo krajní pravici podaly v dum interpelace. Umírnný Gukov
riraznil. že dav nedopustil se žádných násilností, jež by byly ospravedl-

r. použití zbran vojskem. Proti tomu prohlásil ministr Makarov, že

svkové hnutí neprojevovalo se nikterak v pokojném rámci. Politický

: stávky dokazuje skutenost, že vtšina len stávkového výboru byla

j trestána pro politické zloiny; ministr úpln schvaluje jednání veej-
r:h úad. Není to pekvapující, že vláda schvaluje i takovou hanebnost,

Irou odsuzují i listy, jako »Novoje Vremja«.
Ale ruská veejnost pece není tak zbablá, jak vláda se domnívá;

ctná se odvažuje k protestu a žádá zákon o pracovních podmínkách
^rýžovnách zlata a platiny, o úprav pracovní doby, jakož i úrazovém
í icmocenském a invalidním pojišování dlník v rýžovnách zlata v Ši-

li. Dlníci a studující protestují velikými demonstracemi a stávkami,



jimiž je perušeno mrtvé ticho na Rusi. Možno oekávati, že u
]

žitosti I. máje propukne opt hnuti revoluni.

*

Odborové sdružení eskoslovanské svolalo na 14. dubna konfe

odborových organisací k pojednání o pomrech domáckého
n i c t v a a zaujetí stanoviska k vládní pedloze. Tajemník p. Ta

podal zprávu o rozsahu a významu domácké práce v echách a poj

pak o vládní pedloze. Tato naprosto nedostauje stanovíc jen všeol

zásady a dotýkajíc se pouze tí odbor. V debat žádán i naprostý ;

domácké práce. Resoluce žádá rozšíení platnosti zákonné pedloh

všechny odbory. Doporuuje podrobné šetení domácké práce v

aby pedveden byl veejnosti neblahý stav domáckých dlník. Dále

se zákaz práce v obytných místnostech, náhrada dlníkm za píj

a stroje i pomcky pracovní, zákaz práce dtí do 14 let.

*

Týden po této konferenci konána v Hradci Králové valná hro

Spolku eských prmyslník textilních, zamstn
cích na 30.000 domáckých tkalc. Pirozen jednáno o stávce teji

n í k . Referoval tajemník spolku pan Dr. P r e i s s, jehož názory

známy z ^Národních Listii«. Pi vší vážnosti, již k panu dru Prei

chováme, nebo práv pro tuto vážnost zaráží v jeho referátu stesk do

tických úad, že bhem stávky vykonávaly nátlak na prmyslník
prospch dlnictva, zasahujíce do sporu bez dožádání obou stran;

tomuto postupu politických úad bude se prmysl prost vší sentimen

rozhodn bránit, íd se pouze potebami prmyslu. Pan dr. Preiss <

lával se ve svém referátu Anglie ; nezasáhla práv v Anglii v pos

stávce hornické do sporu vláda rozhodným zpsobem, a nerozešil

pímo zákonem ?

V lednovém ísle ^ylo zde psáno o berlínské péi o kojence. Jed

mstem eským, které se mže pochlubit podobným zaízením, je í

dec Králové, jenž dodává zaruen zdravé mléko pro
j e n c e. Mléko dodává Harrachovský dvr ve Stžerách, s nímž obe

ujednánu smlouvu. Pro tento úel jsou krávy zvlášt vybrány zve

karem, a krmeny zvláš, aby mléko jejich bylo lehce stravitelné. Pc

jeni, které je rovnž podrobeno lékaské prohlídce, je mléko úpravo

pro kojence ve ti druhy, až do jednoho msíce, pro dti od i do 4

síc, a pak pro dti od 4 do 7 msíc. tvrtý druh je sterilisované r

pro nemocné a školní mládež.

Mléko toto prodává se ve zvláštních místnostech v lahvikách. D
prvního stojí 100 gram 6 halé, druhého 150 gram 8 halé, t
200 gram 10 halé, tvrtého 250 gram 10 halé.

V prodejnách konají se pak každou sobotu bezplatné lél

ské porady a prohlídka kojenc.
Mlékárna byla otevena i. bezna 1910, a prodala do 31. pro

112.388 lahví v cen 17.000 K. Režijní výlohy obnášely 17.580 K, sch

byl kryt mstskou subvencí v obnosu 650 K.
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\'cnioccn»ké pokladny pražské jiou ve itálém
I u » c v 4 e o b c c n o u nemocnici, Pípadem iK)«lcdním jcit vy-

i c. k. vicobecné nemocnice le dne ao. ledna 1912, již lenové nemo-

ých pokladen jsou vyloueni z bezplatného ambutantnihu léení, ježto

ic!it vyhrazeno pouze pro chudé. PHrozcno, že nemocenské pokladny

lui |>r()ti loinuto rozhodnutí, které znamená veliké zatíženi jejich fi-

/,a lim úccIcm svohiiia na 9. dubna pedstavenstva viicch nemoccn-

pokladcn pražských, jež rozhodné protestovala proti tomuto utU*

II, Rsohicc poukazuje na to. že stát |>oužívá nemocnice k elflm
vou universit, je tudiž jeho povinností náležité ji dotovat, aby

tutnusila se snažit svflj deficit sanovat na úet nemajetných

kvch pokladen.

ktém s j e z <1 u rakouských n c ni o c c n s k ý c li p o k I a-

_.Oval dr. \'erkauf o s o c i .n 1 n i m pojištni. Na slovo vzatý

ualcc sociálního pojišováni po(Irol)il postup vlády v otázce této

J kritice; technicko-pojišovací sekce ministerstva vnitra jest

Ihrobareni sociálního pojišováni. Aby vyhovla stranám, které po-

li užívají pouze k politické agitaci, slouila pojištní samostatných

íostatných a trvá na tomto sloueni, pi nmž bude pojištní

O samostatných stát více nežli pojištní 7,300.000 dlník. Zlep-

iže nastati jedin odstranním sekniho šéfa dra Wolfa.

i ž zahájila 2. dubna velikou akci bytovou, pijavši

ské rad návrh Brunetv, aby výpjkou bylo získáno 200 m i I-

frank pro stavbu levných a zdravých byt.
Ilion z tohoto obnosu jest ureno na stavbu dom ve vlastní režii

50 million má být zapjeno stavebním družstvm. Bytové po-

se v Paíži od roku 1899. kdy bylo asi 42.000 byt prázdných, zhor-

!ak, že roku 191 1 bylo z 933.000 byt pouze 10.795 prázdných. Domy,
\ .mé chudinou, jsou peplnny a jsou nezdravé; 80 procent pípad

tuberkulosou udalo se v domech, kde již ped tím nkdo na tuber-

u zemel.

ato bytová akce má nejen zlepšit pomry zdravotní, nýbrž má po-

vát i jaksi prémie na vtší poet dtí. Jednou z dležitých píin de-

.ice francouzské jsou majitelé dom. kteí nepijímají do bytu rodin

\ým potem dtí. Tomu má být ásten tmito obecními domy od-

>ženo. Polovice byt v nich bude vyhrazena rodinám s více než temi
'li do šestnácti let vku. Základní nájemné jest ureno pro rodiny se

dtmi za byt o tyech místnostech 400 frank ron, o tech míst-

^^"'1 333 frank, o dvou místnostech 233 frank. Pi stoupajícím potu
snižuje se nájemné.

Miec neutrpí tím žádné škody, ježto bhem 75 let budou tyto domy
Ilisovány, a budou tvoit nezatížený obecní majetek. R.
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ŠKOLA.
Vládní pedloha nového branného zákona a uitelstvo. — Obsazování

ských míst dle politického pesvdení. — Svoboda uitelova svd<

V branném výboru íšské rady projednává se vládní návrh r

branného zákona. Návrh ten piznává uitelstvu veejných škol ob<

a mšanských, jakož i uitelm veejných ústav pro dti slabor

nebo zpustlé a absolventm veejných nebo právem veejnosti nac

ústav uitelských právo jednoroního dobrovolní
Právo to omezuje vládní osnova tím, že vojenská služba mže hý

konána jen u zemské obrany.
PodJe § 82. branné pedlohy mohou býti zaazení uitelé a absob

kandidáti uitelství v prvních sedmi letech, poínajíc dnem uzál

pedlohy, pi odvedení po své žádosti do náhradní zálohy, ale s obme

psobí-li na ústavech nebo na školách v zemi, kde je nedostatek uit

což v každém pípad zjistiti má ministerstvo zemské obrany ve sroz

s ministerstvem vyuování.

Dosud pevážná vtšina uitelstva národních škol využívala v

§ 32. nynjšího zákona, spoívající v právu na osmínedlní prázdi

výcvik v náhradní záloze. Výhoda tato mla tu pednost, že pot

vojn uitelstvu na nejmenší míru zkracovala a služební dobu uit

pi tom nezmenšovala. Pro tyto výhody velká vtšina uitelstva nán

škol, pocházející z chudých a nejchudších vrstev spoleenských, 2

se práva na jednoroní dobrovolnictví, které jest již delší dobu uit

piznáváno.

Pvodní zpráva ministerstva války k nové osnov branného z

snesla proti ponechání § 32. nynjšího zákona v podstat tyto dvo(

Uitelé národních škol i kandidáti uitelství tém bezvým

neužívali piznaného práva na jednoroní službu vojenskou a byli

po svých žádostech zaazováni do náhradní zálohy. Uitelé jsou

vesms ve vojsku pouze náhradními záložníky. Stav tento neodj

však ani pedbžnému vzdlání uitelstva, ani jeho zájmm, ar

jenským úelm. Uitelm dostává se jen skrovného vojenského v]

a proto nelze jím dosíci hodností vojenských; všichni konají cviei

jenská jako prostí vojáci. To je však stálým zdrojem nespokoj

a psobí zhoubn na káze. asto se stává, že uitel nastupuje na c

jako prostý vojín, zatím co jiná osoba z téže obce s pedbžným
laním znan menším nastupuje vedle uitele jako záložní podds
do jednoho oddlení. Uitele nemže uspokojiti postavení, jež ve a

zastává. Postavení to není mimo to bez škodlivého vlivu na jeho

enské postavení v obcí, v níž uitel žije v úzkém styku se širšíi

anstvem. Také teba ukázati na to, jak pramálo závidni hodný 1

ve válce osud uitele jako prostého vojína.

Tyto dvody a zkušenosti vedly ministerstvo války k tomu, ab

hodu dosavadního branného zákona omezilo asov i místn v u

veních pechodních. Právo jednoroního dobrovolnictví bude však

uitelm a absolventm uitelských ústav výslovn zajištno. Udl
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iilfiin právo jednoroního dobrovolnictvi, dostane se jím — dle prvodní

iv\ ministerstva války — pro dalii psobeni cenného vyikoleni, a oni

>ii / vlastni zkuienosti cenu télcsného rozvoje svéené jim mládeie.

I UMO to vážnost jejich bude povznesena dosažením vojenských hodnosti

odstranna bude nespokojenost s postavením, jaké podnes ve vojsku

iiijiinali.

Nini sporu, že dosavadní postavení uitelstva národních ikol ve

sku je prabídné. Bylo také jednou z píin, že spoleenský kurs

(lú byl (11c toho velmi nízký. Uitelstvo žádá plným právem stejné

liuHni svého stavu s ostatními spoleenskými stavy s rovnocenným

rlánim. Nbndc .se ani moci vyhnouti proto také stejným i>ovinnostcm

tntnimi stavy se stedoškolským vzdláním, a k tmto povinnostem

/i za (Incšnich pomr i povinnost jednoroní služby vojenské po od-

/.i (Iivjíioh dob a zvlášt po vydání základních íšských zákon
li, které mly za následek hromadné zizováni nových škol, vadil

inrocni uitelské služb nedostatek uitel a proto se jim dala výhoda

iké služby prázdninové. Dnes po nedostatku uitelstva nároílních skol

1 ani stopy, naopak jsou v Cechách po nkolikaletém úsporném systému

|(olstvi národním celá sta, ano i tisíce uitelských osob, které rok, dva

let jsou bez niist a i bez nadje na n. Zemské organisace uitelské

by se starati o zmny ve vládní osnov branného zákona v tom

lu, aby uitelm ustanoveným zatímn nebo definitivn byl rok jedno-

vojenské služby do služební doby uitelské zapoítáván, aby za-

uitelúju jednoroní službu nastupujícím bylo zachováno místo,

ped tím psobili a aby uitelé mohli si jednoroní službu vo-

odsloužiti nejen u zemské obrany, jak vládní osnova branného

ia vytýká, ale i u všech ostatních druh vojsk.

*olitické pesvdení mže býti spolurozhodujícím initelem pi oh-

náni uitelských míst. K tomuto absurdnímu názoru dospla ve svém
ném vývoji národní strana svobodomyslná. Širší výkonný výbor její

izal dvrnickým sborm místních organisací k podrobnému projed-

.lui mezi jiným také tyto otázky: »Jak by nejlépe bylo lze bráti zetel
inladým pracovníkm ve stran a kdekoli to možno bez újmy morální

pórovati je a fedrovali na místa v praktickém život? Jak dosáhnouti
-i podpory píslušník, jak vzájemné, hmotné i etické, tak pi žádostech

neházení se o místa, na nž mají dle kvalifikace rovné nároky s ucha-
z jiných politických stran?*

Uitelská služba je dle základních státních zákon íšských veej-
ní úadem, na njž má právo každý rakouský oban bez rozdílu
hodnostního, náboženského i politického, má-li jen
nmu zákonem žádanou kvalifikaci. Veškeré uitelské organisace jsou
rosto shodné v názoru, že politické pesvdení pi obsazování míst
lodovati nemá, že tu mohou býti rozhodujícími faktory jen celková
Iská služba a kvalifikace. Dle obsazovacích zásad, jež pijalo uí-

>ivo. zastoupené v zemském úst. spolku, mohou pi úpln rovných uve-
ených podmínkách rozhodovati také rodinné pomry žadatel.
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Mladoeská strana má dnes ješt v rukou mstská zastupitelstva, kt

vysílají do okres. škol. rad, v nichž je dnes tžišt obsazování uitelsk

míst, své zástupce a s nimi rozhodující vtšiny. Této moci hledí využi

a postednictvím této moci chce osvžovat své místní organisace. Nil

politické ideje strany, dávno již vyvtralé, ale moc ve školních úad
má stran nahánt stoupence z uitelských ad. Není pochyby, že t

lákadlo pivede do strany dost uitel. Nebudou to však stranníci zau

politickými ideemi strany, nebudou to stranníci s vnitním, ale líen

pesvdením politickým, stranníci, kteí za organisaní píspvky str

budou se hledt skvle odškodovat výhodami pi obsazování míst na ú

stranník z jiných politických stran. Obsazování uitelských míst dle p
tického pesvdení pispje k naprostému mravnímu rozkladu stra

Politické strany jsou silné ne tak množstvím stranník, ale vnitním
j

pesvdením, velou zaujatostí a tchto vlastností naverbovaní straní

mladoeské strany, jdoucí za osobním prospchem a nikoli za politick;

ideály mít nebudou. Stanou se hrobai strany.

Jaká je to morálka politické strany, která vysílá do veejných ú;
své stoupence ne proto, aby tam hájili ideje isté spravedlnosti, aby

tam ídili obsazovacími zásadami všeobecn platnými a uznávanými,

proto, aby tam podporovali, fedrovali a protžovali své stranníky ! Mla
eši mli by si vzít výstražný píklad ze svých pedchdc staroesky

Ti také na konci svého vývoje terorisovali svým vlivem y úadech školní

Obsaditi nejlepší místo uitelské nejmladším žadatelem, jen byl-li st

pencem strany a prokazoval-li všeliké ty úsluhy jejím pedákm, neb

jim nic neobyejného. A pece to stran zlomilo vaz. Ztratili spoleensl

dvru, protože se neídili na zodpovdných spoleenských místech

stými ideami práva a spravedlnosti a musili na konec i v tch radnicí

zastupitelstvech, okresních školních radách a všude jinde ustou]

Mladoechm, na poátku svého vývoje mravn lepším, s vtším smysl

pro spravedlnost, s vyšším morálním smyslem pro spoleenskou zod

vdnost. O Mladoeších je však známo, že se z historie své politické p
chdkyn niemu nenauili. Chtjí-li dnes obsazovat uitelská místa

politického pesvdení, chtjí-li protžovat a fedrovat své stranník)

zneužívat spoleenské moci, jíž nabyli, na úkor práva a spravedlnosti,

to jen úkazem, že spjí neodvratn ku svému konci.

* *

*

Právo Lidu z 8. kvtna pineslo úžasný doklad zdivoilosti a z

silosti politické. V obci Choti na Pardubicku je 12 let správcem jedí

tídní školy Adolf Vašák. Slouží již 29 let a koná svj úad k úplné s]

kojenosti školních úad. Jedinou vadou jeho je, že není stoupenc

agrární strany v obci. Ped 9 lety neposlechl místního starostu, ne(

stavil se k obecním volbám, aby svým hlasem rozhodl agrární vítzsl

Od té doby je stíhán agrární mstou nejhoršího zrna. Agrární stra

odala mu nejprve pole za školou, které ml v užívání. Najatí
j

zízenci zniili mu ve školní zahrad 32 kvetoucích rží. Sepsáno ai

nymní udání okresní školní rad, že správce školy vypálil stodolu jednc

rolníka. V agrárním denníku uveejnili lživou zprávu, že správce jej
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zachvácen iílcnstvím, ie ivojl ícnu ohrožoval noicm a že byl

/i'í\ (to ú»tavu choroiny»lných. Zpráva tato byla |K>iláiia také okrcíni

Ir, která vyslala na ftkolu okresního lékai-c se ikolním lékaem.

iiiiclc klidn ve tHdc uícího,

yi tyto véci nepomohly, zosnována v obcí stávka ikolnich détt.

eitvané rorlii sváženy hromadné k okresnímu soudu, aby svédéíly

ému uiteli pro jakousi urážku. Toitvant scdláci si umínili, že >musi

léitele motykou si chleba nádcnicky vyjlélúvat*. I zabitím bylo

vyhrožováno, .okolní stávkou, zaranžovanou ped nastávajtcímt

imi volbami, má se d<K"ílit o<lstranéní uitelovo z obce jcšté ped

I. í>tvaný správce Školy má v obci oporu v obecním výlKiru a místní

radé, složené z chalupníkúv a domká. Ti uitele chrání.

sud znalo uitelstvo venkovské povstnou mstu knžskou. Uí-
spisovatel Josef .'^i^ ji tak vý.stižné vylíil. Je neuvitelné, že mstu

má pekonati msta ajfrární. Potomci husitských sedlák, kteí bojem

vohodu svdomí a pesvdení národ proslavili. Jaký to píšerný

/! (ni svoboda svdomí uitelova ncniá být respektována? Z kruh
<h() uitelstva docházejí stížnosti, jak hrubého terroru se dopouští

\. [ vo tu a tam strana agrární. Uitelm jsou legitimace strany vnu-

Ir

a bda, maji-li sílu odepít svj vstup tam, kam je vnitní pe-

ni nencse. Chotcský pípad je píšerným dokumentem naší doby,

jako pípad mladoeského obhajování zásady, že se mají uitelská

obsazovat dle politického pesvdení.

LITERATURA.
Krásná:

ojko: Modlitby víry a lásky. 1912. (Slunenice, Knihovna >Noviny<,
luk tetí, svazek druhý. Nákladem Grosmana á Svobody v Praze.) — Josef
ejhar: Malomstská idylla. 1912. (Plakovy knihovny sv. VI. Vydává Pe-
>=! Plaek v Praze.") — Adolf Brabec: Z msta. Povídky. 1911. (Nákladem

Reise na Král. Vyšehrad.) — Bohdan Kaminský: Návštvou u cho-
rého muže. Causerie z cesty. 1912. (Vilímkova knihovna

)

R. Bójko svj vstup do literatury zahajuje Modlitbami víry
lásky; a když je vyslechneme, jsme rázem zbaveni f>ochybností a

^av, s jakými obyejn pistupuje se ke knihám lyrických debutant:

itni tmi verši pedstavuje se básník ne mladistvé odvahy, v níž

. více romantického pání a pochopiteln naivních slib, ale s odvahou

losti, která jest skromn pesvdena, že mže žádati o slyšení. A ne-

vlame. V^erše jeho vyplují nemnoho stránek, ale ty nutí zastavit se

^nad nimi pemýšlet. Vnitní nutnost kázala Bojkovi vysloviti se o nej-

ubsich problémech života, zahloubal se nad nimi a pro svou osobu je

bmysliv, formuluje svou konfessi. lovk, zem, bh, život tvoí její

'ánky a smysl její vysloven jest s istotou touhy, která neubíjí velosti

idšení, se skromností, která chce dobýt vítzství ; koen života za-

NAŠE DOBA. R. XIX., . 8., 1912. 20. kvtna. 40
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chycuje se básníkova víra a láska, a pece se nese nad ním; mystiij

vroucnost zjasuje se v radost kosmickou, pantheismus nevyluuje \k

v neznámou bytost, k níž v úzkosti zdviháme ruce. Dv vci zvlášt b"]

vytkl jako význané pro první verše Boj kovy: z básníka mluví lo\
eský. A pak : nepoutá pouze hloubkou a vážností myšlenky, nýbrž dov(

:

jí dáti výraz vskutku básnický; pro svou reflexi dovede najíti obraz .

jednou v pravd krásný a vyhne se tak nebezpenému úskalí, upadni

v kazatelský a moralistní tón. Zejména vroucn krásnou modlitbu díi

vzdává za ženu, za ty veliké naše ^pracovnice, pro které v boji o chk

pokorn umíráme*, za naše »pokorné otrokyn«, jež písn zavíráme
j

svtnic a do kuchy, a za »vznešené královny tla a jeho umdlené, spc^

tané zajatkyn*, za ^úsmvné bohyn dtí a jich mlící muednic
A kolík myšlení a posteh je uloženo v prostých verších, jimiž velkén.

vznešenému bohu dkuje za malé dti ! Zdá se, že básník se od nich c.

trhnouti nemže, tak drazí mu jsou ti »naši bžkové«, kteí »horoucí sp

nutí tl, lásky jásavý vzdech svým smíchem a pláem posvtili*, ti »2,

bráci nmí, kteí nám na úel našeho života záhadn odvtili*, ti »nah

ženci*, kteí se smíchem jdou za námi a naše obilí radostn žnou, ti »t

douí lidé, které blíž pivine iismvný Bh*; nemže ani dostatek si

nalézti, aby vyslovil velost svých dík za ta ržová poupata, jež rest

z tmí našeho života a v naši svtniku pustou jak drobouncí ptáci pil

tají z neznámých dalekých krajin. Z tch slok dýše živelná radost živoi

A ta je základem celé knihy Boj kovy, jež jest z nejšastnjších a ik

sympatitjších lyrických debut, a na niž ne bez vlivu asi byli Mach

a Bezina.

Josef K. Šlejhar jest z nemnohých našich spisovatel, kte

se vyznaují oste vyhrannými individuálními rysy a svou osobitost, sv

ráznost projevují dsledn; jeho životní názor jest ustálen, jeho literár

dílo jest možno posuzovati s uritým zorným úhlem. Nelze tuto význar

nou stránku vytknouti dost drazn a jí si vážiti; jest dkazem uved

mlosti vlastních literárních snah a intencí a vynucuje si uznání a r

spekt jako každá dslednost charakteru; zakikne nejtišší pochybnos

o pravdivosti a poctivosti jeho názor. A vysvtluje také, že Slejhar op

a opt pozvedá hlasu, aby jim zjednal prchod. Také v Malomstsk
i d y 11 e hlásí se k slovu lovk velé, nadšené lásky ke všemu piroz'

nému, nefalšovanému, a hnvného soucitu s tmi, kdo uj armováni jsc

lidským sobectvím a násilím, a vychází od jednotlivce, stavu, utkvlé!

spoleenského ádu, i usurpuje si právo ve jménu kultury, vymoženos

technického pokroku, všelikých moderních hesel, která okázale se stk^

na vlajkách rzných, pravých i nepravých hlasatel : ve všem tom Šlejhí

vidí, tak jako jinde, i v nové knize své útok na neporušenou, istou pr

rozenost lovka, i nyní všeliká civilisace znamená mu odvrat od pírod;

v níž jediné hledá urení lovka a jeho štstí. Není tedy divu, že s novo

knihou nepistupuje nových rys. Jednoho však žádám: aby k optovném
projevu své osobitosti volil a hledal nové prostedky umlecké. O to vša

se spisovatel pokouší pouze v jedné ze svých pros, v »Kyvadle vnosti.

kdežto ostatní, nech vypravují o kruté sveeposti, která chudého drotar

okrade o tžce vydlané úspory (^Štdroveerní nadlení*), o dvodn
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-,, koílolibosti obstaravatele pohb (»Viechny vás pochováme), o stíhaném

Illodiji
a lakotné eznici (tHodinkyc), nebo o détmi opuštném surct,

jti : iiu' terem ulinictví a posméchu (>Scrvaná stcchac) a utrpení

|(:i. KHliny (jSilhuctat), celkem mají význam jen variace motiv,

iiba ucíímé a, zejména v tSilhucté«, velostí citu a trpkostí obžaloby

irhujici. V >Kyvadle vnosti* vsak Slejhar únavnmi jednotvárnost dcn-

ho života vypisuje, lze íci, sub specie aeternitatis. Od malicherné po-

ijcjirnosti i od vážných moment života pozvedá zrak k vnosti a na-

/á útoišt v mystické adoraci toho, co nad pozemskou malosti pne se

W odvkém trváni a nepromnné ncochvjnosti, zákonitosti. Kyvadlo na
* 'ži iKinotorné radnice jest mu vnosti té symbolem; není mu pouhým

. chanismem fysickým, nýbrž tajemn vyzývá jeho duši a klade ped ni

postihlý význam. S chladnou odmceností a trplivou pravidelností slc-

10 každý krok malého života dole v msteku a básník v nm vidí

ttašiic kyvadlo osu(h>, který se musí naplnit, jeho kyvy bijí na bránu jeho

liišc a volají k nmu hlasy vnosti, odmujíce stejn životu jako smrti;

dá se mu, že tmi kyvy nad jeho hlavou vzpínají se nesmírné mystické

lu. luch se pozastaví nad kteroukoli událostí života svého nešastného

lovika. který jest na své pozemské ])outi hnán a zmítán jakousi šílenou

lidovou silou, jakoby erná, mystická mra nezvstné narážela o stny
i pustiny; slyší ty dunivé kyvy, jichž úžasn vážné memento nestichne

pi jeho smrtelném pádu, když posléze v hypnose svého šílení keo-
se uchopil okraje okének vže, myslil, že tak se láastní kývání samé
losti, musil však vrátit se ve vavu pozemskosti : mystika vyvrcholí

agiku, jež tkví ve vdomí nepomru mezi lidskou malostí a ohromností

, co uruje neb neuruje její bh. A jist tentokráte ze základu této

iky mžeme vysvtlit, jestliže Šlejhar s hnvem naprostého pessimisty

zemskosti uniká a pronáší nad ní nelítostný soud. U kteréhokoli zjevu

osoby malého msta prodlí, všude nachází píležitost, aby vyslovil své

ržení a ošklivost. Jeho ubohému lovku jsou na píklad školy jen

imu, aby pecpávaly uícené smysly a uinily je neschopnými pirozené

tice a silné energie životní, smje se paedagogickým problémm, o nichž

lé myslí, že musí být uplatnny, aby prý osa svta nevymkla se ze

;h stžejí ; dnešní svt sestává vbec jen z hesel a lží, ze samých
avc a prospéchá. kteí touží jen po kariée, parádním dekoru a po-

ých cetkách, jež jako vyznamenání udlují jen bláznm a lhám blázni

i; podává celý rejstík tch, kteí poskvrují život, jsou tu samí lich-

, modlái, zlodji, vrahové duší i tl, frivolní harlekýni, kuplíi a cizo-
ložníci, žrecové civilisace. škol, úad, kostel a ^veškerých tch niemných,

inných sinekur žití, které slouží k okrádání mozol práce, všichni ti

nší i vtši zlosynové, vtší i menši lhái a okrádai života, se všemi
\ými souložnicemi tajnými i veejnými, legitimními i nelegitimními, hono-
sivýnii a naparádnými, vznášejícími se nad všechno píští v závodní svým
líidlem a svými kokrhely, jež stávají se jejich modlástvím...*; hnusí se

mu všeliká procesí svatá i nesvatá, v nichž okázale se ubírají zástupy fari-

zejc. a v nichž prolhané f)ompéznictví virtuosn si zahrává se svdomím
iir.énem víry, v jejímž dekoru se pohodln heší a tyje, nebo není na tomto
^Not poctivosti a svdomí, teba se pod jejich záštitou hlasn vykikovalo
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o rovnosti a bratrství, o dokonalosti a rozvoji sociálních nauk a hodnoi

ethiky a aesthetiky. S nesmírn hokou ironií Šlejhar pojímá tu idyllu ži

vota malomstského. Avšak: nech sebe více jsme pesvdeni o pravdivost

jeho rozhorlení i o tom, že k nmu ve všech smrech mže míti píin
dost, toho nelze zamleti, že písnost jeho upadá v nespravedlivou jedno

strannost, neudávajíc se stejným drazem uritji, ím vší té špatnosti jeí

eliti a jak se nad ni povznésti. Arci chce místo toho všeho život, život silnj

vroucí a plodný, chce istou lásku pohlavní, pro kterou dovede najít koli

krásných slov, chce nesobeckost a úinnost ve všech vztazích života : avša

toho je píliš málo, jeho úžasná negace není vyvážena pimeným klader

a vydává se v nebezpeenství, že mravní pathos, který šmahem generali

suje, mže budit dojem ne spravedlivého hnvu, nýbrž prost misan

thropie. V tom vzí umlecké pochybení. A velmi jest sesilováno pochy

benou formou. Šlejhar nejen že pro hloubavost své mystiky nenalézá vý

rázu klidné vyrovnanosti a povznesenosti, zabedaje v únavné, tžkopádn
periody, kostrbaté vty a nucená slova, jež místy až trapn jsou na újm
nekalenému dojmu, nýbrž jeho kaceující rozhorlení klesá v hrubou ne

vkusnost, jak v povídce první tak v ostatních, již nevysvtlíme nátura

lismem. Bylo na píklad opravdu teba sáhati k takovým slovm a obratr

jako: »Vy panáci u toho biliáru, co dláte oblieje jako z podešve.,

a hloupí jste a pitomí jako žoky . . . však dokáte se také, až vám všechn

díry budou zarstat a jen na hlav nebudete mít nic, jako v nich nic ne

máte... Aha, ženeš se k pokojské zas ty, židáek si to odbyl, jen b?
jakoby t podpálil, ale nezalkni se pi tom . . .« A podobných míst bylo b

lze uvésti radu. Mtisí tak psáti Šlejhar, který zejména tam, kde oddá s

pozorování pírody, výstižností formální v jejích krásách tone a k nir

neodolateln pipoutá? Avšak — jedno i druhé zárovetí, to práv jeg

vlastní Šlejhar.

Také Adolf Brabec podává knihu povídek Z msta. Vypravuj

o utrápené matce, která dcerušku zanechá ve vídeském parku, nemohou
sebe a dvou dtí pro bezcitnost mužovu uživit (»Opuštná«) ; o mlad

vdov s hysterickými záchvaty, která hned po smrti svého chot viln 5

žádá jeho intimního pítele (»Tajemné oi«) ; o umlci, jehož krásnoi

sochu rozbije z pomsty zrazená milenka (»Mramorová socha«) ; o scho

vance, která od starého uitele, jenž se jí od dtství ujal, utee, protož

t)ránil její lásce, do Vídn, v pravý as však unikne nástrahám velkomst:

a vrátí se s nadjí v nový život s mužem jiným (j.Schovanka«) ; o dce

rušce, kterou pán zavede do hotelu, když jde prosit soucitných lidí o smi

lování nad nemocnou matkou (»Dobrodinec«), o herece, která sentimen

lální cit zaplaší hrdou resignací (»Hereka«), o vojenském pohbu pro

stého hulána a bolesti jeho matky z Moravy (»Podzim«), o sbhu lidi

nastalém pi tonoucím psíku (»Záchrana«), a rzné tyto rty zakonen;
jsou kultumhistorickým a symbolickým výkladem o královn kvtii

(»Rže«). Spisovatel zná život velkého msta, zejména vídeský a ovšen

poznal leccos, co jeho mkkému srdci psobí bolest; a má asi za to, ž

zpracuj e-li tu i onu zkušenost, o jaké vru není nouze a jež nahromadit
mže kde kdo, v povídku, psobí pedevším dojmem skutenosti. Velmi s<

V tom mýlí. To, ím jeho povídky pozbývají literární hodnoty, jest práv^
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>statck jejich reelnosti, nebo lesUvuje je tak, i« k faktAm. o jakých

iioxno (1<i<^i»ti (Iiiii teba v novinúch, pipojí néJMký pihéh tniyilený,

tak, že tnto ncHkutctiost. vymyšlenost zutcinnujt* »áin fakt. Nedá ti

/cti na tom, aby ve struných jeho {iovi<lkái-h íMh'iv<Mlnn byl nejen

,<lý (xiHtuvC, ale každá veta, každé »]ovo; nechává nZ(M||Mivédény nej-

iiinzcnéjAl otázky, jest mu (jako ve tSchovancec) malým nedorozumé-

lo, co vlastné rozhoduje o vttem dalším prAliéhu déje; a k<le chce být

Mckýni, jako v pojednání o rfižich, vzmfiže se jen na pilné slohové

viéeni, v némž neni aspoA grammatických chyb.

Ve svých cestopisných causeriích N á v ii t é v o u u chorého m u-

4, jež podává jako výtžek svého zájezdu do Orientu, hlavné do CaK-

u, pedstavuje se Bohdan Kaminský jako turista celkem bta-

íftvaný. který neznámé dojmy vnímá » klidem us<llého lovka; nebýt

mho inista, na némž chápe možnost páni, aby v hinliné smrti jeité

'>u, jedinkrát zjevila se mu alespo bledá vzpotninka na arovný, ne-

vnatclný obraz Caihradu, a jedné apostrofy moe. málem bychom
lili, že niu krásy pírodní i novost neznámého svéta byly vlastné Iho-

\y. 'ri)imi jisté tak není, Hohdan Kaminský jen chce se vyvarovati ob-

<• šal)Iony cestopisných kapitol, která by ráda povédéla néco jak ná-

iluchaplného a pekvapujícího, nedovede vsak. Kaminský snad by do-

. avšak nepokouši se o to a místo toho chce se zavditi tím, že stiz-

své pozorování, nejednou i pouné, koení všelijakými vtipy a iro-

vini narážkami, o kterých myslí, že musí tnout do živého. Pipomene
. že rcvisor, prohlížející pasy, stále se pi tom potí, jakoby stál u ma-
ní zkoušky pi tyiceti stupních Réaumura; že mu sultán za peklad
i vty z knihy mo<lcrního eského autora pislíbil hory doly a k tomu
ti sta nejslinjších otroky, že však, když zaal vtu ísti, zaala

lil tásti kolena, což prý pi pomyšleni na ti sta nejkrásnjších otro-

ci není žádný div; cidi lx)t na sebe upozoruje klepáním, což prý jest

Mii vtipné, protože cizinec ihned ví, že hoch cídí boty a že tu nepro-

1. dejme tomu, piana; vzpomíná, spativ zbytky starých opevnní, že

kdysi císa Troian pecházel se svým vojskem, když válil s Dacií,

imž on, spisovatel, ovšem nebyl; což se mu tak líbí, že to konstatuje

jednou pi zmínce o chrámu moudrosti ; nalézáme takovýto passus

rovnávaci geografie: %0 Paíži se praví, že jest rájem žen a peklem

. kteí si tam na makadanui lámou nohy jako precliky; tenám den-

jich list jest opt známo, že Vinohrady jsou eldorádem sbratel mosaz-
ých klik a prádla na cizích pdách; Carihrad na jisto byl by rájem pro

kdož neradi smekají*; vyvolava kií, až mu každé chvíle peskoí,
'o. bohužel, asem dje se zpváku, jenž svou budoucnost má již za

ii«; dotkne se aféry saské princezny, špatné výslovnosti tenor a ne-

poinene podotknouti, že si chtl koupiti pkný maják ve Fajiakiri v Bílém
~>n. ale nebyl prý na prodej : škoda ! Je práv rzné pontí o pravém hu-

. nerudovský tento humor Kaminského není. Vbec Neruda:
ii\e když poznáme takové cestopisné kapitoly, jaké obsahuje kniha
Návštvou u chorého muže«, dovedeme ocenit krásu a hloubku cestopisu

-erudova. Ale na nho si Bohdan Kaminský sotva asi vzpomnl: cituje

>po radji nkolikrát Václava Vratislava z Mitrovic. —ej—
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Pouná.

Norman Angell: The great illusion (^Veliká illuse«). — Dr. H. Traut
Obanská nauka rakouská se zvláštnim zetelem k pomrm eským. — D;

Jos. A. Theurer; Úvod do nauky o záení. — Rozhled po stavu prmysl
textilního a innosti spolku (es. prmyslník textilních) za r. 1910. -

Josef Šmíd: Škola pravopisu pro školy obecné.

Norman AngcU: The great illusion (»Veliká illuse«)

Posláním bývalého londýnského starosty Stronga ^Anglickému kroužki

v Praze« a novináskými zprávami, rozborem, doporuením a kritikoi

stala se u nás ásten známou kniha »T h e great i 1 1 u s i o n«. Chyst

se její peklad, aby se její obsah stal pístupným a její myšlenky aby pi

mly ku pemýšlení.

Knížka se netýká nás pímo, ale zabývá se problémem, který ve svýcl

dsledcích není bez souvislosti s námi, s naší íší a tudíž í s naším ná

rodem. Jako byla kniha doporuena, než vyjde po esku, tak není nemístnc

aby byla posouzena, než bude vytištna. I kritika mže býti doporuenírr

pi nejmenším usnadní vlastní náš jasný úsudek.

Podáváme výtah z kritiky, kterou v beznové North Americai
R e v i e w napsal Rear-Admirál A. T, M a h a n.

Celkový svj soud shrnuje Mahan ve slova, že naprosto nesouhlas

s Normanem Angellem. Praví, že Norman Angell sám podléhá velké íllus

když své vývody buduje na názoru, že národy podnikají války ze sobeck

vypoítavosti.

Norman Angell vychází ze svého rozpoznání, že jest íUusí souditi

jako by hospodáský rozmach šel ruku v ruce s rozvojem válené, vojen

ské síly. Tuto Angellovu »illusi« pokládá Mahan za »fakt«. Dokladem pr

tuto skutenost jest mu svrchovanost Velké Britannie, jakožto finanní

prmyslové spolenosti, kterážto svrchovanost se datuje od bitvy u Tra

falgaru, a hospodáský rozmach Nmecka po roku 1870—71.

Tvrzení Angellovo, že války vznikají z hospodáské sobecké vypo

ítavosti, vyvrací Mahan historickými doklady a dokazuje, že vtšin

válek vzniká z národní vášn nebo z pohnutek mravných aneb i nemrav

ných, které prý nemají nic spoleného s výpoty hospodáských výhoc

Hlavní války posledního plstoletí povstaly prý z pohnutek podstatn

mravních. Mahan nejen nesouhlasí s názorem, že výboj jest jen škodnýn

zdáním, nýbrž staví proti tomu názor opaný, že uspokojení, vznikajíc

z velkých národních úspch, jest velice solidním faktem. I kdyby prý s

pipustilo, že národy práv tak jako individua jednají z pohnutek n

jednoduchých, ale smíšených, trvá na tom, že ve válce sobecky zájmov

výpoty jsou tak ídké, že vylouení tohoto motivu prý by materieln ne

zredukovalo nutnost zbrojení. Akoli však národy nezaínají válek ze so

bectví, pes to, když válku podniknou, získávají prý jí.

Podáváme doslovný peklad Mahanova závru:
»Zralá úvaha o válkách posledních šedesáti let a též o píležitostech

kdy válka hrozila, ale byla odvrácena, ukáže, že pohnutkou k válce nebyl;

asto — jak Angell soudí — »útok za úelem rozšíení moci a následken

toho rozmachu a finanního blahobytu*. Impulsy — jakkoli snad byl
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vykládány Icckýin, nebo snad skutené byly mylné — povznesly »e

lý sot)ecký lájcni k citm a pcfvédcnim, o nit argumenty Velké

mi nezavadily. Celá koncepce knihy jest tama illusí. založenou na

<m nepochopeni lidských éinfl. Pokládati svét za svét Hzený pouze

vni zájmem, znamená žiti v neskuteném svété, v ideálním svété,

tó (ivlulancni ideou, která jest méné cenná než jsou ideje, které

trvale chová, — máme-li k nému býti slušné spravedlivi. A s to-

Udiska Velká Illuse doznané posuzuje svét. Málo záleží na tom, ja-

lAknzy spisovatel podpirá tuto theorií, když konkrétní historická

védói proti ni.f —
iliatiDvo (Kliiiitnutí .\ngellova hospodáského a materiálního vý-

války není ojedinlé. Zaméstnává se jim mimo jiné též W. L.

( v knize >T h e p a a .s i n g of W a rt (asi =' »konec válek«;

iiiillana v Londýne, za 6 sh.) s podtitulem tstudic o initelích, kteH

n)ir«. Cranc klade dfiraz na nezbytnost ideových a ideálnich po-

ve v.sem. Neni ovšem jako Mahan zastancent nutnosti války: chce.

Utvo Sf sjdiiotilo ve svrchovan vzájemné službé a harmonické

láci o bJaliu lovenstva.
1 to nalezl Norman Angell vydatného podprce svých názor
1 N o v i k o v o v i,' který ped lety vydal francouzsky knihu, nyní

nou do anglitiny p(xl názvem ^War and its alleged bene-
(asi —- fVálka a její domnlé výhody*) u Heincmanna v Londýne
h. 6 d. K anglickému pekladu napsal sám Norman Angell po-

tu pedmluvu, v níž soudí, že Novikovovo pojednání obsahuje více

1 proti válce, než kterákoli jiná kniha. Jako Angell operuje také

v možností a žádoucností souinnosti a ptá se: mohou-li všichni

I lé britské íše žíti v pátelském spojenství, pro by nemohli všichni

> lé svta následovati jejich píkladu? Ž.

'^ H. Traub, Obanská nauka rakouská se zvlášt-
e t e 1 e m k pomrm e sk ý m. Brno 191 1. nakl. A. Píša.

ulní a moderní problém obanské výchovy, o nmž se u nás poíná
iuvit a psáti, patrn zas po píklad Nmecka, dal vznik také této

raubov, která chce nahraditi v duchu doby eské spisy jednak prý
lé, jednak jednostranné, neúplné, vadné a zas píliš objemné: Vý-
lovu Nauku o rakouské ústav (již z r. 1878!). Marzyovu
kou nauku obanskou (1902), Semerádovu Cstavu a správu

i Rakousko-Uherské v soustavném pehledu (1904), konen Sál v
=1 ik Co má vdti každý oban (1905). Po úvod o vzniku i vývoji moc-

je tu vyloženo o ústav a správ státní, právech i povinnostech
-Mích oban, institucích výchovných, zízení církevním a vojenském,
íclnictví. bernictví a celnictví. kultue hmotné, dopravnictví, péi soci-

Uf politické; pipojen dost objemný rejstík. Pes všecku snahu auto-
re i, jíž nelze upíti uznání, aby spisek byl pi vší strunosti úplný a
)í'ný, vloudily se sem tam menší omyly a nedopatení: tak na str. 48
í«M se jasn školy pomocné od ústav pro idioty, na str. 51 mluví se

)^'?jakých šesti tídních dívích g}-mnasiích istých, tamže se gymna-
' Z knihy neni jisto, ale zdá se, že autorkou jest Mme de ovikov,

tnná propagátorka idejí mírových.
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sium Minervy adí nesprávn k typu Drtina-Wagner-Bezdíek atd.
'

tyto menší nedostatky vyhoví jist spisek svému úelu dobe, nebo

psán vskutku tak, že ho s prospchem užije i lovk nižšího vzdlání.

K
Dr. Jos. A. Theurer : tJvod do nauky o záení. S 66 obr

V Praze, nákladem Zemského Ústedního spolku jednot uitelských v 1

eském (bez roku).

Roku 1898 ml auktor, professor báské akademie píbramské a

tovný její rektor, adu pednášek z oboru optiky pro uitelstvo tamní,

pak vydal tiskem nákladem Budce Píbramské. Nepatrný poet výti

v nichž pednášky vyšly, záhy byl rozebrán, a ježto poptávky po dílku

instruktivním neustávaly, rozhodl se auktor vydati svj spisek po dr

Ale vdecké badání v oboru optiky pokroilo v posledních letech tak

leko, že pevrátilo naše názory a výklady namnoze až do základ, pr

objevila se poteba, aby na míst prvotních pednášek sepsána byla k

úpln nová s programem rozšíeným a opraveným. Tak vznikl Úvo(

nauky o záení, jejíž ástí je optika, úvod omezující se jen na partie

sikální, kdežto t. e. geometrická optika (nauka o odrazu i lomu '<

byla vypuštna z dvod vnjších i vnitních, pi emž zárove hlei

k tomu, aby kniha stala se pístupnou všem intelligentm, tedy i

uitelm.
Nemže býti úkolem naším, abychom v rámci revue, vnované vš

životu kulturnímu, probírali snad odborné a vdecké detaily práce.

žeme tuto jen konstatovati, že studium její pedpokládá znalost stí

školské mathematiky a fysiky, a že probrány pístupn mimo všeliké ú

interference, difrakce i polarisace svtla, zvláš také telegrafie bez d

a paprsky Rontgenovy. j

Rozhled po stavu prmyslu textilního a innosti spolku {eských

myslník textilních) za rok 1910. V Praze 191 1.

Zpráva eského spolku textilního je výmluvným obrazem tohc

v rozvoji tohoto odvtví prmyslného vykonáno bylo v posledním d(

letí. Kdežto ješt ped deseti lety eský bavlnáský prmysl omezoví

hlavn na prmysl tkalcovství režného i pestrého a na tiskárny ba^

pi emž prádelny teprve se poínaly probij eti k silnjší existenci, dn(

stojí ped námi organisace mohutná a sebevdomá, jež solidní prací a

ratným využitím hesla svj k svému vydobyla si estného místa v

industrii. Dnes spolurozhoduje eský prmysl textilní ve všech otáz

celku textilního se týkajících, dnes není možno bez jeho souhlasu a

nesouhlasu uinit kroku, dnes toto faktum uznává se nejen soudruhy

meckými, nýbrž i samou vládou rakouskou. Leccos není ješt, jak by

mlo: roenka zvláš trpce si stžuje, že jsme utrpli nenahradil

ztráty špatnou politikou zahraniní (annexe!), a že se dosud pes vš

snahy nepodailo zíditi vyšší uilišt textilní s eským jazykem vy

vacím ; nicmén mže spolek pohlížeti na svou práci s hrdostí a set

domím docela oprávnným.
Josef Šmíd : Škola pravopisu pro školy obecné. V P

191 T. Nové ítanky Jursovy a nové Mllerovy uebnice jazyka es!

vyvolaly již adu podružných spisk a lánk o n se opírajících a
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rozvá<léjicich. í^midova pHruka podává materíálíc pro druhý ikolol

xvIriÁté pro ueni pruvopiau, lépe eeno sáklaMníin jeho clenteiufini,

|iri> tento rok jsou pi-edcp»ány uebnou osnovou. Dobré je, že .^mtd

lil ()(1 starého zpA«obu ojedinélých vét a vitiek bez vzájemné lou*

sti a potlAvá u<^tvo v celcich zaokrouhlených, kratikých lánecích,

III vždy jen hc zetelem k tomu jevu pravopisnému, jejž tfeba ve ikole

vliti. Také pro opakováni v rodinách mohla by kniika vykonati svfij

ínšriti i i)rf) první uení eskému pravopisu osob, které jsou jiného

K.

) 21V0TÉ NÁBOŽENSKÉM A CÍRKEVNÍM.
'- politické Mtrany cirkevni. — Mámc-U také katolicko-politický moder*

nism? — Pfipad Heynfiv v Nóroccku.

Obšimým referátem o politickém modernismu italského modernisty

ffiiola Mirrriho pipravili jsme si minule ideový podklad a mntko pro

liiMii a posouzení analogických a pece jiných pomr církevn poli-

kých u nás v Rakousku a zvlák v eském národe.

Jest tu njaká analogfie? \ráme v Rakousku, a nejblíže v Cechách,

dobné hnuti, neb aspo ojedinlé snahy takové, jaké pedstavuje poli-

ký niodornism v zemích románských ? Pravím v zemích románských, ne

uzo v Itálii, a mám na mysli pedevším Francii vedle Itálie. Francie

•dobné hnuti ideové má, neb aspo mla. Jest tomu arci již dosti dávno,

jsme v tchto rozhledech psali o mnohoslibném rozmachu a nedosti

ivném konci francouzských >Sillonist«, a od té doby vru o nich není

šot aspo v takové míe, aby ozvuk jejich innosti zalehl na takovou

Iku az k nám ; ale z podstaty vci a z analogie píbuzných zjev sou-

mo jist správn, že celé hnutí mrtvo není, i když pod nátlakem nejeví

Ota. Pro náš úel ostatn staí fakt, že hnutí obdobné italskému poli-

kéniu modernismu bylo též ve Francii, hnutí demokratické a nábo-

nské zárove, — hnutí, které chtlo býti vrn církevní, ale nesmlo jím

stati, ponvadž církev si toho nepála, — které chtlo býti reformn,
Ddorn církevní, ale neusplo proti duchu a moci církve skutené.

Románský katolicism tedy vykazuje proud politického modernismu.
) >panlsku arci v tomto smru nelze mnoho íci.) Tu pak jest nesporn
ijiniavo stopovati, zdali podobné proudy rodí katolicism též jinde, spe-

Mn v katolickém Rakousku, v rzných rakouských národnostních vt-
vil katolicismu.

Kesan sko-sociální strana založená r. 1892 ve Vídni a

Cechách chtla svým programem býti stranou lidovou, mluvila o hospo-
rských a sociálních potebách nejširších vrstev. Svým programem
tla být, a svým složením byla lidovjší, demokratitjší, než starší

ivar katolicko-politických jednot, které podléhaly bezprostedn vlivu
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vysokého kléru a vysoké šlechty. Ale moderní, modern politická a mc

dern kulturní nebyla strana kesansko sociální, ani nebyla církevn rt

formní. Vždy vznikla pímo z úmysl papeže Lva XITI. a z ducha, kter

tehdy v Itálii zavládl již proti politickému modernismu, a jej ásten
a formáln v sebe absorboval.

Kesansko-sociální jstrana lidová byla dobová, mo
drní pouze v tom, že chtla všeobecné hlasovací právo. Ale pokud tent

požadavek nebyl jen agitaní vjikou, byl jist jen promyšleným pro

stedkem k ovládnutí politického života hlasovacím materiálem mass ne

uvdomlých, podléhajících církvi docela nemoderní. Ovocem tohoto á
steného pizpsobení asovým požadavkm nebo chytrého pochopení do

bových tendencí byly volební úspchy strany katolického lidi

r. 1907. Ale hned r. 1908 a ješt více r. 1910 bylo ve stran zaraženo

omezeno hnutí lidové, demokratické, pokud v ní bylo. A nové volby r. 191

pivodily reakci též v zevnjším úspchu. Starší smr konservativní se

sílil (strana k a to 1 i c k o-n á r o d n í), ale to vedlo k hlubšímu roz

póru mezi tímto pravým kídlem (Horský, orgán »Nový vk«) a levýn

kídlem (Myslivec, Jungr, orgán od 1912 »Dvacátý Vk«), rozpor tenti

vedl k úplné rozluce. Máme nyní dva smry katolické politiky, konserva

tivní (»strana ke s an sko-so c i ál n í«) a demokratitjší (»Li

dová strana k e s a n s k o-s oc i á 1 n í«).

Odpovídá, blíží se nkterý z nich ideálm a snahám ušlechtilého po

litického modernismu vyššího slohu, jaký jsme poznali v Murrim a v »Sil

lonu« ?

Upozornili jsme, jak málo »politický« jest Murriho politický mo
dernism, má ideje a ideály pedevším mravní, potom kulturní, — poli

tický pokrok by ml býti jejich ovocem. Mimo to hlavním obsahem sal

jeho jest reforma církve nade všecko v zájmu náboženství; sesílení nábo

ženství, zmenšení církevnictví ; v církvi více náboženskosti, mén církev

nosti a mén f>olitiky.

V tomto základním duchu již jest patrný rozdíl od našich kesan
ských, katolicko-sociálních stran, rozdíl pímo nebetyný. Pedevšírr

u starší a konservativnjší strany kesansko-sociální není ani nejmenš

stopy po njaké modernosti, ba ani po skutené sociálnosti. Jest to straní

kléru a šlechty. Na tom faktu nieho nezmní taktika, která o sjezdv

8. a 9. dubna 1912 vedla poadatelstvo k tomu, že pedsednictvo sjezdí:

bylo vtšinou laické a že po sjezdu jeden z vedoucích knží Dr. Kordac

z pedsednictva strany resignoval. Také nic nemní ten drobný fakt, že

vedení strany po echách se nevrátilo ke zrušeným r. 1910 komitétm
diecesním, jakožto orgánm akním, nýbrž zvolilo pro jejich novou formu

starého rozsahu název »komitéty organisaní«. Pokroková veejnost vy-

svtlovala tento název jakýmsi studem, který se nechce oteven piznati

k vyslovenému klerikalismu. I po odstoupení Dra Kordae platí ve stran

jeho zásada, že knžstvo i ve vcech politických jest pímo závislé na

biskupech a skrze biskupy na papeži.

Strana kesansko-sociální tedy není reformní ani moderní, nýbrž

autoritásky církevnická.
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Snad tedy »Lidová ítrana keianiko-focíálnit ? Nic doiud nesvWí

n, c by tato strana chiéla jiti novými cestami. Lidovost sama o sobe

i na nuxlcrnost; aniiscniisni ncjnižiího fttvavho druhu, zhoricné

vydání iwvéstného antisemitismu vídeského, mfiic se snad *a-

.;iti jistým kruhm a v nich uritým zájmfim. ale svou drsnosti a

u mravní úrovni již sám maH nároky na modernost. Nemluvíme

tom, jak SI snáší nenávistný antisemitísm s pKkazem kesanské

a vúhc s kesanstvím. U nás, idá se, dobe se snáií s jistým

lil ki-csanství. Vzpomínáme mimovolné, jak s nálwicnského ke-

kóho hlediska iwsuroval antisemitísm anglický publicista W, T.

I O s()I) pravil, že antisemitou nikdy nebyl a nemohl být pravé

svého náhožonstvi a specieln kesanství, již jako kesan, který

ló uznati musí, že kesanství celé souvisí se židovstvím nejen histo-

alc vcné, a dosud ve své biblí žije duchovn z toho, co napsali

nejen ve Starém, ale v Novéni zákon. Ale kontinentální lovk jest

!
mé ve svém nál)ožcnském a mravním cítní jinak založen. Jmenovit

i klerikální žije z antisemitismu, živí, v as i nevas vždy zas ob-

r rituelni |>ovéru. a tak vychovává své stranníky k nenávisti a ne-

livosti.

1() jsou ovšoin jen dsledky a výstelky. Hlavní naše námitka pod

I itkeni pokrokovosti a modcrnosti jest ta, že celý program strany nemá

razná, ani netuší vyšších a širších hledisk. >Dvacátý Vk«, orgán Lidové

j.iny kesansko-sociální, není naším »Sillonem< (= tBrázdac — orgán

l.ilých francouzských katolických demokratu); na to je píliš politický

.itném smyslu, píliš nízce »lidový«, tuze málo kulturní, tuze málo

onský. A muže, který by dovedl do našeho »mladého« katolicismu

1 ducha Murriho modernismu, politiky, náboženskosti. reformy.

\, poílntnosti, — takového muže nikde nevidt na obzoru.

iist leckde rozšíeno mínní, že románský katolicism jest degenero-

jcst horší než katolicism v jiných katolických zemích. Leccos na

lost pravdivé; aspo jist to. že románský katolicism mass nevzd-

1 voh jest snad ješt povrivjší, nábožensky hlušší, než jinde, ale to

souvisí píinn s celkovou kulturní úrovní, se vzdlaností nebo ne-

iiiostí tchto italských, španlských, z ásti též francouzských ma5s.

nemá niimoroniánský katolicism zemí vtšinou katolických tak vy-

oich jednotlivc, jako jest Ital Romolo Murri, tak opravdových snah.

pedstavoval francouzský »Sillon«.

*

Zajímavé rozhodnutí v otázce eminentn náboženské a církevní ui-
I ^ berlínské rozhodí kollegium (Spruchkollegium), o jehož prvním

ii v pípadu Jathoov jsme podrobn referovali.

Ireifswaldský fará Heyn byl zvolen za faráe na Kaiser-Wilhelm-

-.aohtnisskirche v Berlín. Proti jeho volb podala ást sboru námitky.

í)test podepsali také universitní professoi theologie Bemhard Weisz

8^einhold Seeberg. Námitky se opíraly hlavn o ten fakt. že Heyn po-

Tá tlesné vzkíšení Ježíšovo a theologicky neuznává ani tak eenou
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theorii objektivní vise, jíž se vysvtloval vznik uení o zmrtvýchvsi

Ježíšov.

Rozhodí kollegium, jemuž byla záležitost odevzdána, prohlásilo,

dvody protestu formáln nestaí na zrušení volby. Do merita otáj

jmenovit tedy do rozboru názor Heynových a dogmatu vzkíšení J

sova se kollegium nepustilo.

Rozhodnutí tedy není dogmaticky principielní a positivní. Zdá se,

vrchní církevní rada berlínská, která sebrala a kollegiu pedložila mate

prkazný, vdom nechtla pivodit rozhodnutí principielní. Ale již i 1

negativnost rozsudku jest charakteristická a velikého dosahu. Neznám
totiž nic mén než, že vrchní církevní rada nepokládá za nesrovnati

s úadem faráe v církvi, jestliže zvolený bohoslovec se uchyluje p

statn dogmaticky od církevní konfesse i v lánku, který jest v širok

kruzích pokládán za tak dležitý a životný, jako lánek o vzkíš

o znovuobživení Ježíšova tla. Že tento náš dsledek z rozhodnutí kolk

a ze stanoviska vrchní církevní rady jest správný, dosvduje srovnz

asi ped deseti lety byl sesazen fará Weingart pro úchylku od církevn

uení v témže bodu, a nezacházel ani tak daleko jako Heyn, nýbrž

tvrdil, že otázka vzkíšení jest pro víru vedlejší, a zastával theorii

jektivní vise.

Rozhodnutí Spruchkollegia vyvolává rozmanité posudky. Smr 1

tický a liberální se z nho tší, ponvadž v nm vidí principielní uzn

oprávnnosti rzných bohosloveckých smr v církvi ; smr konservati

žádá, aby kompetence rozhodího kollegia byla rozšíena: aby mu t

dáno právo pátrati vcn po názorech obžalovaného zvlášt v takov;

základech víry a rozhodovati na jejich základ positivn. Sprostedku
skupina trvá na tom, aby kollegium zstalo pi kompetenci dosud mu

j

dlené a trvalo jako nestranná, protivy vyrovnávající instance.

Liberální kritická theologie rozlišuje historicky vdeckou otá;

faktu vzkíšení od otázky víry. Historická otázka se týká toho, pel

lze z pramen zjistiti, jak soudili souasníci o vzkíšení, hlavn apo;

Pavel, a ešení její došlo k výsledku, že názor o znovuobživení tla

dál než nejstarší svdectví. Otázkou víry jest, zdali Kristus zstal mrt

i kížem a smrtí prošel k životu. Tuto otázku zodpovídal Heyn s libers

theologií kladn ve druhé ásti.

Zajímavé jest stanovisko zmínných dvou theolog Weisze a Seeber

Oba se ítají ke smrm »positivním«, Seeberg k tak eenému »mode:

positivnímu*. Heyn ve své obran dokazoval z jejich spis, že ani jej

názory o vzkíšení se nekryjí s dogmatem v bžném církevním pojím:

a výkladu (Weisz na píklad sluuje nanebevstoupení se vzkíšenír

1 v jiných bodech dogmatických prý iní ústupky historické kritice; jí

píklad ponechávají rozhodnutí o dogmatu o nadpirozeném poetí

žíšov.

Rozhodnutí Spruchkollegia není ješt definitivní úpravou, ale
j

krokem k úprav pomru mezi theologickými smry, a to krokem k rovi

právnosti, a proto dlužno je vítatL

7. kvtna 1912. -|-



687

ŽENSKÉ HNUTÍ.
Uméni lifl — Piruka pro ienskou otázku.

uznáni volného manželství vyslovila le v aiopíse »Neue Gcne-

Ph. Dr. fclena Stfickcrová, Mnohé její statí t knihy »Dic

I
iM iind flic Fraucnt uvecjnény byly v pckindé v »^.cnskéni Obzoruc,

! irdy její názory i u nás jii dosti známy.
'

. St(>ckcrová je stoupcnkyni onoho smént v ženském hnutí, který

• formu poméru muže a žtny po stránce ethické. Její vývody o vo|-

II manželství jsou z tohoto stanoviska iK)zoruho<Iné.

" 'znáni a pochopení vzájemných vztahft mezi mužem a ženou pó-

za koron ženské otázky a poznání a pochojjcní psycholoj^ic sc-

\ , o které nás mohnu pouéiti jen ženy, které o sobe poctivé a prav-

iimihivi. stane se Udvým polem vétleckého l)adání, novým o<Ivétvím

l<teré povede k pochopení ženy, k ujasnní vzájemných, nejvnit-

1 vztah mezi pohlavími a pinese osvtlení i pro dosud nevyzkou-

iiinohotvárné fysické utrpení ženy. Proto uvádím hlas ženy, která

. h již mnoho povdla a jejíž slova na tuto cestu vedou.

I T. S t o c k c r o v é zdá se, že nesmíme mluviti dnes o vzestupu po-

I
mravnosti, pozorujeme-li vývoj manželství, manželského zákono-

a sexuální mravnosti. Vedle výše, plné pohlavní zodpovdnosti,

yskytuje se dnes u rady vážných lidí, tím patrnji vystupuje pro-

dncsni a s ní spojený hnusný obchod s dívkami a dtmi. Staré

egyptská, arabská i ímská, znaly volnost a vývoj práv ženy

ilu sexuálním i v manželství — volné manielství — ku kterému

ušte dnes nedošli, vlivem kesanské církve. Všechny ty ohnivé pro-

ti . ttnižú i žen, které se u všech národ ozývají proti staré form man-

. ukazují, že nalézáme se ve vážném hnutí o prohloubeni a zlepšení

xuální mravnosti. Avšak poteba reformy vzájemných vztah mezi

1 a ženou nespoívá toliko ve vnjších formách, jako spíše v nedo-

lé vyvinutém vdomi zodpovdnosti a v nedostateném umní žíti

váti. Proto je reforma pojmu o manželství nejtžší a nejzneuzna-

<nahou mezi etnými úkoly ženského hnutí.

". Stockerová a její smr pijal definici manželství, jak ji vyznail

! ey e r-B e n f ey. Hlavní znaky manželství jsou: >vle k trvání*.

iosn-duševnímu spoleenství*. Podle toho pojem manželství za-

V sob legitimní manželství i volný svazek (konkubinát). Všechna
I pechodná spojení nejsou manželstvím. Je-li manželství dokonalé
ilé tlesné-duševní spoleenství, pak jest to tím nejvyšším, eho
v život dosáhnouti. Pak je to však dar osudu, který není odvislým
ivniho chtní jednotlivce. Zde platí poznatek, že ctnost je dsledkem
a ne naopak. V tom spoívá však i vysvtlení, pro je tak tžkým

posouditi tento nejdležitjší sociální zjev: spoleenství životní

nužem a ženou.

Mnvime asto o manželství, aniž bychom myslili na to, že mže býti

1^ >ysledkem mravního úsilí dvou lidí, jichž pirozené rozdíly asto pi
n«epší vli zbraují dosažení harmonie. Proto možno právem íci, že
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pravé manželství je darem, je nepochopitelným zázrakem. To však i

luuje souinnosti. Nesmíme ekati, až se tento zázrak dostaví, mt

se snažiti, abychom se stali schopnými k takovému životu, jakého c

nalé manželství vyžaduje.

O dosažení takového manželství mže usilovati pouze ten, kde

chází ze svtového názoru, že my sami tvoíme svj osud, že sami mt

životu podati to, eho od nho žádáme. Takový život je vskutku umi

je idealisovánim pouhého pírodního dní. Umní žíti vyžaduje ži

odhodlanosti, snahy doplniti neúplnost života.

Pochopuj eme-li manželství z této duševní stránky, jeví-li se

vnitrní život obou lidí jako vlastní a podstatný, pak víme také, že o

manželského života nespoívají tolik v zevních formách, více v bytost

rozdílech. Zmna, která se udala s lovkem, jenž nabyl tohoto poz

je ta, že láska stala se mu vedle práce dležitou souástí, že vidí cíl s

snažení v kultue osobnosti a nikoli již ve stát nebo v posmrtném ži

Náš nejvyšší pojem spoívá v nás, v lovku, kterého chceme í

ideálm-božstvm piblížiti. Proto má pro nás takový význam, mžei
nalézti druha, který svým životem uskuteuje ást tchto ideál.

Pro to vše, zbrauj e-li se v lásce ženám, které staletým pstníi

vtší míe ji produševnily nežli muži, bere se jim mnohem více než

žm. Jejich celá bytost je pln na lásce vybudována, jejich osud mi
naplniti jen láskou a matestvím. Nejen proto, že má žena také sm

ale proto, že je ženou, t. j. má srdce.

Ideál harmonicky vyvinuté osobnosti podmiuje nejen vyšší oce

lásky, ustanovuje také stanovisko vi životu a jeho prožívání. Tžší

jakékoliv utrpení, tvrdší než tžké ztráty, trpí než zklamání je prázd

duše, která nastává, nesmí-li lovk prožívati život, jako to žádala í

morálka od million žen. Proto v pohlavní mravnosti musí se pro

státi smrodatným vdomí, že jen naše vlastní vle, myšlení, jednání r

nás ctíti nebo zneuctíti. Vda zjistila, že v každém lovku jsou že

a mužské vlastnosti smíšeny, že není istého muže ani ženy po té str

a tedy i ve vyšším smyslu jsou oba k doplování sebe ureni. Prot

láska korunou života, že spojuje osobnosti stejnorodé. Z toho plyne

není vbec t. zv. volné lásky. Ani láska, ani manželství není voln

Obojí je vázanost k druhému lovku, znaí spoluzodpovdnost za

štstí a milujeme a jsme mravní jen potud, pokud dostojíme dsledl

plynoucím z této vázanosti.

Nový pojem sexuality i lásky v nejvyšším smyslu zmnil také

stanovisko vi právnímu stavu manželství. V žádném ohledu moder

vývoje není ešení rozporu mezi právy individua a spolenosti tak

tížným, jako v manželství, protože není urováno zevními zákony, al

tryská z nejvnitrnjší bytosti lidské. Tžišt klademe na zodpovd

osobní, nikoli na zevní formy. Z tohoto hlediska je nepochopitelno,
]

stát a spolenost chrání prostituci, zatím co pronásleduje osoby, které

trvale ve volném svazku. Jaký nesmysl z toho povstane, ukazuje bavo

soudnictví, kde muž žijící každých trnáct dní s jinou ženou ve spol

domácnosti je beztrestným, žij e-li ale po více let s jednou ženou ve

propadá trestu.

:i

- i
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názorflm Dr. Stúckcrové nainiti $e, ic inuii budou vyhýbati m
povinnostem a budou uhýbati k proitituci, pakli ic na rovcA

jóstcm legálního niaiiiclitvi pottavi povinnosti volného svazku,

nikazujc se na |>ostaveni détí, vzcilých z konkubinitu. K tomu od-

Vr. Stóckcrová takto: (;)sobni láska má pro každého zjcmnilého

[proto vétši pitažlivost, že poskytuje jeho scbevédoml více podnétfi.

(cesta k dosaženi ideálu. Nebudc-li dotažen hned, neni to dAvodcm,

od ného upustilo. Každý ideál dotahuje te jen pozvolným vývojem.

Ipomoženo bylo druhé námitce, je teba, aby upraveny byly právnt

nemanželských matek a dítek, aby od každého otce požadována

7d|K)vc(lnost za každé jeho dité. Pi tom ovsem nelze pehlížeti, že

tých mstech poet opuiténých manželek rovná se potu neman-

žcn. Proto, žádá-li se dnes pro ženu plná právní volnost pohybu,

právní rovnost s mužem, rozhodování o vlastním jméni, volnost od

lo vnjcšwání se manželské autority mužovy do zpsobu života ženy,

Ijší rozluitcinost manželství, je to totéž, eho žádáme pro volné

Iství: plná zodpovédnost vi détem i mezi manžely.

lahy o nalezení nových cest v lásce, manželství a pohlavním živote

píznakem zdivoeni mrav, nýbrž dkazem, že všude je úsilí

)u, lepši mravnost, která by odpovídala nejhlubším potebám indi-

\í vývoji plemene. Chceme znovu dobýti pojmu posvátnosti svazku

idí, jen že posvcení ncprýští tu z výroku knze, nýbrž z naší nej-

Ijši síly k životu, z nejvnitrnjšího smýšlení srdce,

tmto vývodm Dr. Stóckerové pipojuji jen nkolik slov o umní
^dyby pravá láska, pravé manželství, podle podané definice, koruna

bylo darem osudu, nepochopitelným zázrakem, kdyby dostalo se

la lidem nezasloužen, bez piinní jejich, byla by jeho hodnota

)t nevýznamnou. Byl by to dar bezcenný pro milliony lidí. Je-li ko-

tivota — a tvrdím, že je — , pak není možno, aby nebylo výsledkem

lovka, neb i mnohých generací. Je odmnou zjemnlého lovka,
ílou svou konstitucí je uschopnn k produševnní všeho života. Je
moci ho dosáhnouti, pakli po nm opravdu toužíme. lovk, který

.jeninélý. netouží po duševním ideálu, jemu staí hmotnjší a nižší.

iiiélý lovk musí se snažit o produševnní všeho svého života proto,

i to tak lepší. Nesmí pi tom sledovat uritý cíl, na píklad práv jen

iií osobního štstí. Již tím je porušena rovnováha duševní a schop-

>iiisáhnouti produševnlosti. Je to, jak ekl kdysi professor Masaryk,
i'">lia musí každý lovk sám procítit. Ním podobným je i pochopení

produševnlosti života i lásky. To nelze se nauit ani vlí dosáh-
k tomu lovk musí se stát schopným. Musí nejprve dosáhnouti stavu

né. citové i duševní volnosti, ve kterém není k niemu hmotnému
1 ani smyslem, ani citem, ani myšlením. Pak je s to pochopit du-
<t a pochopí i že je to základ života, k nmuž musí se celým životem

racovávat. Tím pochopením ovládne svj život a uruje na dále svj
' sám. Takový volný lovk pak také nikdy nemže pijíti do podruí

no, ani ho do ného nepivede, ale mže se sejít a jít životem dále

se sob rovným, volným lovkem. Tehdy je duševn-tlesné spole-
i úplné a isté, manželství pravé.
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Výhodnou a praktickou píruku pro pracovníky v ženské otáz

vydal práv »Svaz ženských spolk nmeckých« v Berlín. Jest to protol

sjezdu, konaného ve dnech 27. února až 2. bezna 1912. Obsahuje všech

pednesené ei, které se vztahovaly k souasné výstav »Zena v doma

nosti a v povolání «. eí bylo celkem 48. Mezi referentkami teme jmé

pedních odborných pracovnic v ženském hnutí. Pro nás nej zajímav,

byly referáty poslední, které znaily pokrok v život žen, a sice: »0 v

známu ženského hnutí pro pomr pohlaví v manželství, ve výchov,

veejné mravnosti* promluvily: Marianne Weberová, Kateina Sche\

nová, Anna Papritzová, a »0 významu ženského hnuti pro osobní ki

turu, pro rodinu a pro sociální život« promluvily: Dr. Gertruda Báun
rová, Dr. Ida Weinelová a Dr. Alice Salomonova. U nás konán byl sje

žen eskoslovanských v roce 1908 a dosud ekáme na protokol sjezc

jehož vydání bylo tolikrát pislíbeno.



l.l

I

Pomník Palackému.

T cni vru nic pirozenjšího, než že národ eský s neutuchající

N| \ U-ností se chápe každé píležitosti, aby slavil památku Franti-

ralaokóho, al)v dokazoval a osvdoval svj dík, aby ukazoval,

trvalá a srdená je jeho památka v srdci všeho lidu eského.

iitišck Palacky neobjevil se v dob, kdy už celý národ 'mohl po-

ti, ím mu je a co pro ten svj lid koná, a to tím mén to mohl

lati, iK)nvadž Palacky sám nedovedl pro tyto city svého národa

svou ix>pularilu uiniti pranic a jist i nechtl. V dob pro-

iií a obrození národ byl dychtiv své muže všude slyšet, chtl ta

.1 a ty rady svých vdc dostávat v živé ei. Palacký nechodil

ilxjry, neenil na schzích, ba stranil se jich. Sedl u svých knih,

\ é knihy, u svých Djin eského národu, anebo v poradách poli-

vch a dával rady a pokyny tm, kteí je mezi lid roznášeli. Ale

ivní starostí po celý jeho život byla pée o vzdlání toho eského
'i. o šíení kultury vdomostí a znalostí, pée o to, aby ti, kteí lid

u a vésti budou, byli lidé vzdlaní, aby ta strava, kterou lidu

'lou iK»dávati, byla dobrá a zdravá. On sám nad všecko své okolí

nikal vzdláním a kulturou, a co jej daleko vyvyšovalo nad všecky

Iio vrstevníky teba stejn vzdlané, bylo vzdlání strávené, byl

/hled, tímto vzdláním stráveným nabytý. Palacký se do politiky

inistil. jak to asto bývá, ozbrojen jen citem, talentem politickým

rcnicJ<ým : on si svým vzdláním díve uvdomil, pro koho táhne

> boje a za, když se odhodlal pracovati pro eský národ. Palacký

;doj>sal sice historii eského národa až po svou dobu, ale znal ji

•podrobná, znal i její filosofii a jeho innost není než živým pokra-

'váním tch nedopsaných Djin eského národu. A že národ eský
átcích svého politického a kulturního obrození význam Fran-

ka Palackého dovedl rozpoznati a že k nmu pak zahoel láskou

A^kuplnou, to patí už k tm asto až zázraným zjevm našeho

-uzrození.

NAŠE DOBA. R. XTX., . 9., 1912. 20. ervna. 41
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Palacký našemu národu, vším svtem odstrkovanému, k mrt i

lám zahozenému ekl, ím byl a ím zas musí být, jak si vedl a

si zase musí vésti a není prost v djinách lidstva píbuzného úka.

že by kniha, vdecká kniha prvního ádu pímo' psobila v život ji

Palackého Djiny eského národu. Dílo Palackého nezstalo mrj
literou.

V tchto dnech tomuto svému otci a uiteli národ eský odhal

pomník. Už máme s pomníJcy smlu, že se nedostávají na ono mí;

kam patí. Jako v ím postavili Garibaldimu pomník na Janici

aby tohoto tvrce sjednocené Itálie a druhého zakladatele vn
msta bylo vidt z poslední uliky, tak ml pomník Palackého tri

nad Prahou vysoko, tam na Petín, aby jej v každém okamž

odevšad bylo vidt, až daleko po nivách eských .... Za to smí

si íci, že nebylo potebí teprve pomníku, aby celý eský národ

rozdílu vždy a vždy vdn Františka Palackého vzpomínal.

Palacký-politik tak se vymyJcá dnešní politice eské, svou

vahou, svým postupem a svými názory politickými, že skuten
dnes jako by patil mezi národní svtce : ne že by jeho názory

zbyly platnosti, jako by pravdy jím hlásané už dnes pravdami neb}

ale Palacký sám jako by byl chtl své politické psobení zákon

jako uzavený celek. Stejn jako Djiny národu eského vsáhají

po doby novjší, stejn jako toto své dílo Palacký nepsal až do

sledních dn svého života — ovšem z dvod jiných — také
j

politická innost, i ta literární, pestává mnohem díve, než
j

život a schází jí tedy pechod do našich dn. Palackého politi

innost už smrtí jeho perušena nebyla, on ji perušil sám mnol

díve, je jím samým zakonena a neschází jí ani formální ukon
doslov a závt. Tím Paladký zpsobil, že žádná z pozdjších st

politických v Cechách, zejména dnešních, se nemže právem or

lávat na nho co píslušníka, nebo zakladatele. Jeho innost politi

náleží všem stejn — jeho vlastní strana už existuje jen v nko
jednotlivcích a okolnost sama ukazuje, že Palacký s dnešní politi

eskou nemá souvislostí a spojitostí a že vedle literární a vdc

pozstalosti jeho jen jeho nauení a zásady všeobecné nám v

platí a jsou drahá, pedevším jeho starost a pée o vzdlání esk

lidu, jako pedpoklad všeho politického a národního zdaru a bl:

Co však pro všechnu budoucnost zstane pro nás všechny platí

a vzorným, je zpsob a systém politické práce Františka Palack
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^acký vstoupil do politiky, když už poznal dopodrobna déjiny

lidu a když si uvdomil filosofii téchto djin a tato pro jeho

y (liilc/itá ]X)znáni hledl do snah, tužeb a do politické práce

^^st, oh/.ivit a v ni j u|>latnit : djiny ukazovaly mu, že kulturní

IV c-skcho lidu (x) celá staletí utlaovaný a vdom snižovaný

I pekážkou (K)litického, národního a hospodáského vývoje. Pala-

I vzdiláiii a kulturu kladl nejvtší draz a váhu (kdykoli jsme

lil, dalo se to \K) každé více pevahou ducha nežli mocí fysickou

kdykoli jstne podléhali, tím býval vinen vždy nedostatek duchovní

most i, mravní statenosti a odvahy). Z tohoto svého poznání

ilaoký vy.šel a tím se ídil ve všem svém postupu. To vzdlání

..inunalo iini také humanitu a rovné právo. Rovm>právnost stala

ffse také Palackému skoro jediným a výluným mítkem a vodítkem

' |x)/adavky eské a té rovnoprávnosti se nespustil ani tehdy, když

postavil na stanovisko státoprávní, zásada rovnoprávnosti nikde

evyšuje zásady státoprávní. Snad proto tak drazn akcentoval

rovnoprávnost, ponvadž byl zapísáhlým odprcem násilí a

ž se bál, že by se ta chut k násilí mohla dostavit v okamžiku,

by si národ uvdomil svou jirobuzenou sílu, a kdy by toto uv-
ní openo bylo o vdomí státoprávní. Palacký chápal (a ze zku-

tí z r. 1848 poznal), jak by nám takové furiantství, jak sám

val, škodilo a proto nevykládal ze státního práva nic víc, než

é právo. Nikdy také na Rakousku víc než rovné právo nežádal

a celý obsah jeho Idey státu rakouského není než volání po Rakousku

Icu všem svým národm spravedlivém. (Idea, na kteréž rakouský stát

ijudoucn jedin pevn spoívati a prospívati mže, jest úplná rovnost

3 rovnoprávnost všech národ, pod žeizlem císae jeho po celá staletí

\ienýcli.) Palackému je tato rovnoprávnost víc než pouhým poli-

vkýni heslem a programem: je mu pomckou pi politickém a mrav-

lim vychovávání eského národa.

Hlavní vcí zstává mu však jen a jen vzdláni, pi každé píle-

itosti po nm volá, upozoruje a napomíná, vše, co k ní a pro ni je

tebí, hledí opatit a zjednat. Má vru práce dost: noviny, Svato-

Ibor, Museum. Matice eská, Musejník, Nauný slovník — to vše

Aládá, podporuje, píše do novin, rediguje museum i musejník a ani

i divadlo nezapomíná, akoliv sám do divadla chodí málo. To vše

ikazuje jen, jaký význam pro politický boj, pro politickou existenci

^alacký vzdlanosti pipisoval, jak pocioval nedostatek po té stránce

•^vého lidu a je tudíž pirozeno, že se dostal brzo pi všech tchto

canisaních pracích do styku se šlechtou, nehled k tomu, že svým

I



644

mladým vývojem a povahou k ní tíhl. Šlechta tenkrát mla i
|

stránce kulturní dominující postavení, nejen u nás, a mla pedevší

veliký zájem pro vdu a umní vbec. Snad po té stránce rakou&k

tedy vlastn eská šlechta nad všecku aristokracii v stední Evro]

vynikala nejvíc, ve Vídni ovšem víc než v Cechách. Zejména um
hudba a malíství opanovala v Rakousku docela, o tom životop

Beethovenv, Mozartv a Haydnv je dokladem skvlým. Návrl

a podnty Palackého došly porozumní, šlechta brzy v kulturníi

vcech Palackému úpln svila vedení, a to šlechta bez rozdíl polil

ckých, tehdy ostatn ješt málo vyhranných. Vždy mezi prvnír

podporovateli Palackého podnik vdeckých byl i kníže Carlos Auer

perg ! Opatrn Palacký svých styk se šlechtou užíval také pro úe
politické a je vidt, že šlechta Palackému dvuje, že jí svým vd
ním imponuje, pes to, že byl liberál a protestant. Svými astvr

výklady v tchto kruzích Palacký dovedl pesvdit šlechtu v Cechác

že je feudalism pekonán, a dovedl ji získat pro spolupráci s lidei

O stále rostoucím významu a vlivu a zejména o budoucnosti dem

kracie se šlechta ovšem pesvdit nedala a snad Palacký ani s p

átku k tomu píliš nepracoval, chtje šlechtu v každém pípad zisk

a udržet, snad tu i tam koncesemi kaptivovat. Jemu jednalo

v první ad o to, aby poet pracovník politických a kulturních p

eský národ zvýšil a rozšíil, aby se mu neztratil ani jedinký, pi en
dobe vdl, jaký vliv v absolutistickém stát šlechta má. To

Palackému ovšem dailo a podailo. Šlechta Palackému zstala vrm
po celý jeho život a po r. 1861 politicky s ním šla a šla ješt hezl

kus cesty, po jeho smrti, s drem Riegrem.

Tento systém Palackého nám vysvtluje, pro on nechtl poro

umt dlnické otázce, pro se nestaral o prvky socialismu a pn

zavrhoval všeobecné hlasovací právo. Nesmíme to Palackému vyít

ani tenkrát, když uvážíme, že duch tak universální a jist upími

demokratický ve svých úvahách musel dospti k uritým pedstava

budoucího vývoje spolenosti, práv on, který tak znamenit vysti

lidová hnutí v eském stedovku. Jist František Palacký ml uri

názor o tch vcech a cítil zejména tíhu a dležitost otázek hosp

dáských v budoucnosti a do dnešního dne jeho výrok má cenu pr

rockého napomenutí. »Zázranou mocí páry a elektiny dána porn

rm svtovým nová míra, staré hráze mezi zemmi a národy mize

vždy více, všecky eledi, všecka plemena pokolení lidského sblíží

se k sob, dotýkají a otírají se o sebe vzájemn a samožilové každél

rodu náležejí napotom do íše bajek. Tím vzbudila se evnivo
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(i nárudy v míe ped tím nikdy neznkmé a rofte již a bude vzr-

ím dále tim vtec; kdu nepobží napotom o závod te fouicdy

li, zakrsá a zahyne konené a neuchranné. 1 ptám te, má-li pravé

národ, spanilými dary ducha od Boha nad jiné hojnéji nadaný,

ni a ne<lomy8lnosti vfidcú Hvých straniti a nesúastniti tc v zá«

který jediný mže zaruit život jeho do budoucnosti? Cas je,

povzbudil se znovu národ nái a orientoval se v duchu veku

10; aby }x>vznesl zrak svj nad úzké meze své otiny a nepe-

ije býti vlastencem vrným, aby spolu stal se svétoobanem bedli-

a ofiatmým. Musime i my súastniti se v obchode svétovém

Mstiti pro sebe z pokroku vseol)ecného . . . .€

Taková slova duch jako Palacký nepronesl jen ve chvilkové

lé, ta svdí o tom, že Palacký o všech téch vécech pemýšlel a že

Ehu svém v idol dležitost a význam otázek hospodáských a socí-

ch. Než Palacký ncchtol se do problém tch pouštt z dobrých

)d : pícdcvšíiu i jinde, v cizin, problémy ty teprve se probouzely,

ide ix)litioké a národní otázky byly mnohem mohutnjší a vliv-

li než hos]xxláské. Vedle toho Palacký vdl, že ešení pravé

kto otázek pedcházet musí jasnost a uritost v otázkách národ-

a iKiliticJ<vch. a že je k onomu ešení pedevším nutná uritá

,re kulturní. Té v Cechách ješt nebylo a proto chtl on pedevším

it tuto úrove. Pi tom byl Palacký povahou tak poctivý

)íniný, že by se do ešení otázek tchto nebyl ix)uštl už proto,

K*adž pece mu byly cizejší a vzdálenjší. Celé jeho myšlení bylo

ivad ist politické a národnostní a zabíralo jej tak úpln, že

ani možnosti fysické zabývat se otázkami budoucnosti, které

léna v tehdejším Rakousku byly skuten hudbou daleké budou-

iti. kde platilo ješt heslo, že sociální otázka u Podmoklí pestává,

tedy se snažil, aby eský národ klidn a nerušené se mohl

a proto s nejvyšším naptím sledoval vývoj vcí v Rakousku

íc a pracoval k tomu, aby národu eskému v Rakousku byl onen

iišený vý-voj umožnn a zabezpeen. Proto vidíme, že Palackého

)j vcí v Rakousku skoro více zajímá než v Cechách samých,

ím zase jen v zájmu svého lidu a že o budoucnost Rakouska,

politické obrození se více staral, než o vci eské. A tu je pi-

), že stál po celou tu dobu Havlíkovi blíž než sám tribun lidu,

'iegfer. Palacký jako Havlíek chtli v Rakousku svobodu, pcm-
vadž ji žádali pro nás a ponvadž vdli, že se eský národ bez svo-

dných zaízení ve stát nemže vwíjet a vyšinout. Proto byl také

antišek Palacký tak zklamán utváením vcí v r. 1848, roztrpen
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pražskou revolucí, ponvadž vdl, že události ty zaženou vládu ;

dvr zpt do nárui reakce a absolutismu a dále, že mu zastraší po

slušnou až dosud šlechtu. V té nálad politické o Rakousko tal

peující napsal Palacký známou vtu o nutnosti Rakouska a jeh(

zachování.

Vci ovšem vyvinuly se zcela jinak, než si je Palacký pál. Oi

chtl Rakousko mocné, jednotné a svobodné a zatím stát pouštl s

do válek, které vesms nešastn dopadly, Rakousko moráln a hospo

dásky pivedly na pokraj záhuby, které mly v záptí revoluce ;

tudíž reakci, absolutism a stálého prvodího, klerikalism. Konen
objevil se co pirozený skoro následek všech tch katastrof — dualisn

a zvítzil, ponvadž znamenal jediné východisko z kíse, kterou v

Vídni nedovedli opanovati. Palacký vidl, jak dualism dává vzniká

a vynikat maarskému vlivu, který se mže stát postavení eskéhí

národa nebezpeným a v tch dobách Palacký doufal, že tomuto vlivi

nutno postaviti hráz státoprávní. Ta mla eský národ uchránit pe(

vlivem maarským a nmeckým. Dokud dualismu nebylo, Palack;

se státního práva vbec nedržel, dokud byl jednotný stát, Palack;

chtl národní autonomii, aby byla možnost volného rozvoje všecl

národ. Bystré politické oko Palackého i zde se ukazuje, nepozná

vlastn už pravou sílu dualismu, ale prorokoval ji a jakmile by

dualism proveden, zmnil celé své nazírání politické. Byl do duši

zklamán a rozmrzen po druhé. Slabost a vrolomnost rakouskýcl

Nmc, kteí dosud s námi chtli svobodné a pokrokové Rakousko

smír s Cechy a nyní pomocí maarského vlivu dostávše se k vlád

chtli pokrok všech, rozvoj eského národa násilím potlait a zne

možnit, do duše jej ranila. Zde už nemluví o nutnosti Rakouska, u:

ví, že se zachováme i bez nho a už se dívá i na náš pomr k Ruski

a na Rusko jinak. Politika Františka Palackého po zavedení dualisrm

zdá se nám dnes mnohem více výslednicí zklamání a trpkostí, ne:

politických úvah, nehled k tomu, že se Palacký vždy více politik^

stranil a vzdaloval (snad také následkem rostoucího stáí). Prot

své vli jist ale pece jen stal se svou politikou posledních let Pala

cký otcem taktiky všech pozdjších radikálních stran eských, otcen

státoprávního radikalismu i agitaního. Do dnešního dne tak zvaní

radikální strany eské hlásají, že jsme byli ped Rakouskem a h

budeme po nm a do dnešního dne považují míru sympatií pro Ruskc

za strašáka pro kruhy vídeské, pehlížejíce ovšem, že dnes car J. V
Klofáe nevítá, jak vítal Alexandr našeho Palackého a že v anexn

krisi ani Rusko samé nebvlo strašákem ....
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IHpúni l'alackého, kterým svou politickou innost zaal a v r. 1876

l^ftil, ilo (IncHnilio dne zstalo nesplnno, aby totiž Rakousko bylo

l^ém svým národm stejné spravedlivé a kulturní a (xjlítický vývoj

i umožující a usnaduj id. Toto jeho páni je vlastn jeáté dnes

II lu-ogramem všech eských stran politických a snad se Rakousko

icnni tchto snah a tužeb spise vzdálik>, ponvadž snahy a po-

ivky toho kulturnilx} vývoje jsou dnes daleko vyá&i a vtlil

I jn do posledního okamžiku Palacký nq)e8tával klást ncjvtii

/ na vzdlání eského národa a |)ovažoval je za první a hlavní

ifioklad všeho národnílK) hvti a blaha, jako nkolik desítiletí ped

n. Už nás bylo víc než tehdy, kdy do Prahy pišel, už nám ekl, ím
ime byli. už se na naše vyhul)eni nemohlo p)ítat a pec takka

niraje nám vzkazuje: »Minulost má náro<l náš za sebou skvlou.

iba Husova, starší ješt doba, tenkráte pedil eský národ vzd-

litn duševním všecky ostatní národy Evropy. To dekovati ml
|fiii IV., avšak nejenom jemu, ale i sob, že užíval píležitosti ku

^pní. TecF potebí, abychom se vzdlávali a dle

dlaného rozumu jednali. A když všichni vlastenci upímn a pra-

IltU
vzdlanosti pracovati budou. j)ak nemám strachu o národ náš.

'l'n se udrži sám, dokud bude chtít a více než jeho nepátelé si pejí.

i aby všicJ<ni synové pracovali ve prospch vlasti rozšiováním vdy
vty, to dejž Bh!«
Tím se s námi František Palacký rozlouil. Slova jeho platiti

lil vn. Také jeho památka u nás. C.

\



státní finanní hospodáství rakouské i v dru

polovici naší monarchie a povážlivá nebezpt

jeho.

Napsal prof. Jan Kol oušek.

I.

Skrovnost hmotnýcli prostedk a blahobytu v naší m
archii proti sousedním státm západní a stední Evro

Finanní hospodáství jednotlivých zemí nebylo by sprá

posuzováno, kdyby se jen prost srovnávala státní vydání navzá;

na p. podle potu obyvatel,

V každém stát je nezbytno vedle toho hledti ke všem hmotn

pomrm obyvatelstva, zvlášt k jeho celkové zámožnosti a v dr

ad ješt k vlastnímu jmní státnímu.

Velikost a tíži státních bemen, jak se projevuje vi obyva

štvu, nelze tedy posuzovati z pouhého srovnání sum rzných státr

vydání — (po pípad státních dchod) — s potem obyvatelsl

Takové usuzování, kolik korun nebo frank rzných státních vyd

pipadá na jednoho obyvatele, nebylo by pro velikost státních ber

nejen naprosto výstižným, nýbrž svádlo by spíše ke klamným i

správným dsledkm.
V jednotlivých zemích jeví se totiž veliká rznost hmotn

blahobytu a úkojných prostedk jako pi jednotlivých soukrom

hospodástvích. Táž suma státního penžitého vydání na jednotliv

obyvatele zcela jinak zatíží poplatníky v zemi chudé nežli v zi

zámožné nebo bohaté. Je tomu zrovna tak, jako kdyby v domácn<

se skrovnými celkovými dchody chtli podobn vydávati jako v

dinách oplývajících pebytkem. Pepych — teba sebe nákladnjší

nemusí uškoditi bohái, který má dosti prostedk, ale znií zaj

chudáka, kterému nezbude pak ani na ukojování nezbytných ži\

nich poteb. Jistá zem mže se odvážiti snad i na zbytená vyd;



I-i její ohyvaiilstvo je v cclkii i v áhtcli phiitcn zámožné, ale

lé cluul.ši se ini/c tnkuvym zpitubcm zakrváceti a nezbude jí pak

itfcdkii ani na ncjnutnéj.si nezbytnosti existenní.

\;isf monarchie ve Hvém celku jakož i oba její itáty: království

.1 / iiK v íšské rti<\!' /astoujK-nc i zcm koruny uhernké jsou proti

Mst.iiiiitn státm /ápa<liii a stední iCvropy zemmi nes|)orn
li n (I v m i a to jak svým pírodním lM)liatstvím. tak i zpsobilostmi

'.I si-lidpnostmi svého (»byvatelstva. V našich prf)jcvech, — zejména

"•"•Inicli, — se ovšem tato trapná skutenost hledí všelijak zatajovati

jMÍkrašlovati. Ano považuje se to ástené za vlasteneckou |X)vin-

Ehýti
toho pesvdení a namU)Uvati si, že naše souknimé i ve-

hosixnlástvi nepokiilhává siln za ciziníui. Proto vyliují se-

dy naše zcme až tak, jako by byly zvláštními pednostmi na-

y. Ale rozumnjší zajisté bylo by zpytovati své vady i nedo-

!fky. i)oznati. jak dsiv jsme se opozdili ve všech smrech za

•lovsky i)<)krnujíoími sousedními zemmi na západu i na severu,

I liloditi pak s nejvtším úsilím dohánti, v em jsme se obmeškali.

\ tchto úvodních úvahách bude podán pedevším pehled našich

"tnych /(IroJM jakož i prostedk tžebních a úkojných, jak se

proti hlavním zemím v našem sousedství. Pokusíme se vysti-

ti sice co možná strun, ale pece s dostate-
úplností, jaké je naše tžení zemdlské, jaké je naše

tství horni, jak jsme vysplí v prmyslu, jak v doprav po suché

i i po moi, jaké jsou naše obchodní styky s cizinou i konen
se projevuje naše zámožnost rozdlením dchod mezi obyvatcl-

vem

:

I. ZeiHdíiské (i lesni) tšení Rakouska i Uherska proti cizin.

Oba státy naší monarchie jsou dosud pevážn zemdlskými,
-lajtanie sice jest už na pechodu k zemím prmyslovým a obchod-
il, ale ješt v r. 1900 podle sítání pes Vs osob výdlen inných
<> v Cislajtanii zamstnáno pi zemdlství a znan pes polovici

^-'/^% skoro) obyvatelstva bylo hlavn jen od zemdlství živo
t l)vli zemdlskými píslušníky).

Mžeme bezpen tvrditi, že je dosud v Cislajtanii aspo polo-

vice a v Uhrách dv tetiny obyvatelstva, a v celé monarchií
' Vz anektovaných zemí !) tedy jistasiVi obyvatelstva
mdlskými píslušníky. Proti tomu v Nmecku

c zemdlských píslušník sotva Vu ve Francii nco pes
.
v D á n s k u nco pes 40%. V ostatních státech západní Evropy
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zemdlské obyvatelstvo je už dosti podízeným zlomkem ; ve V e 1 k

Britanii jen sotva Vi2> v Belgii asi Ve* v Nizozemí nco pes }

obyvatelstva. Pouze Rusko a Italiez vtších stát evropskýc

mají ješt pomrn znanjší podíl zemdlského obyvatelstva než:

je ho u nás.

Podle toho bychom mohli souditi, že v naší monarchii bud

aspo zemdlských plodin i dobytka pomrn mnohem více než!

v ostatních prmyslových a obchodních zemích, že tedy naše obyva

telstvo, když se vnuje po výtce ješt zemdlství, bude aspo mít

jistou hojnost rostlinné a masité potravy.

Ale statistická data rostlinného a živoišného tžení to nepro

kazují, jak se o tom pesvdíme z následujících skuteností:

V prmru let 1906— 1909 byla roní istá úroda všech druh

obilí a brambor (pi em 5 q brambor = i q obilí ítáme) :

mil. q mil. obyv. mil. q mil. obyv.

v Rusku ... 460 na 1 30 v Uhrách . . 1 1 6-5 na 204

v Nmecku . 3203 » 62-4 v Rakousku . . 97-7 » 28-—

ve Francii . . 167 — na 39-3 v Rakous.-Uh. 214'2 » 48-4

Podle toho pipadlo by na jednoho obyvatele obilí a bramho

(v obilním ekvivalentu) z domácí isté úrody:

v Uhrách 571 kg ve Francii 425 kg

v Nmecku .... 513 > v Rusku 354 »

v Rakousko-Uher. . 443 » v Rakousku ..... 349 >

Nejvtší podíl obilních plodin a brambor na hlavu z tch
stát pipadá sice v Uhrách, protože je tam pomrn malá lidnatos

a skoro nejvtší procento veškery pdy je vnováno pstní oncl

plodin (v Uhrách se pstily obilí a brambory na 32-3% vešker;

pdy [na témž skoro procentu plochy jako v Nmecku] proti pou

hým 16-3% v Rusku, proti 26%; v Rakousku a proti 26-8% V'

Francii). Ale v Uhrách mimo obilí (pšenici, kukuici, žito, jemet

a oves) a brambory ostatní plodiny již málo padají na váhu, kdežt(

ve Francii se daí mnoho vína (asi dvacateronásobné množství prot

Uhrám), jižní a jiné ovoce, veliké množství rzných zelenin, jako;

i obchodních a prmyslových plodin. Nmecko proti Uhrám vynik;

pstním semen, obchodních plodin, cukrové epy a zahradnickýcl

výrobk všeho druhu. Ale hlavní vcí dále je, že v Nmecki
jen ^/^ obyvatelstva jsou zemdlskými písluš
niky, kdežto v Uhrách celé dv tetiny obyva
telstva písluší zemdlství.

Za to celá naše monarchie, kterou proti cizin dlužno pova

žovati za hospodáskou jednotku, je výtžkem svých výživnýcl



IMU im jfílnolio obyvatele daleko za Xéincckem a \)c(\ci jen tic-

rné Francii. (V naši monarchii se pi tom vénujc obilí a bram-

tíb 21)'^% veškery pfidy, ve Francii jen 26*8%.) Rakousko
m na obili a bramlx)ry velmi chudc (hlavní pí-

ou. jvii /i iiu alpské, Kras a malý píulíl i špatné vzdélávaná orná

ii>na východe).

|ak jinak se jeví íx>hatvm proti tomu ccmiu/élské Dánsko —
e pin iH tak zcméddiské jako naše monarchie; nclK)f tam jen

/,M t>l»yvatel jsou zcmdelskými pislu.šníky, kdežto v naší

ii Vt)- — V Dánsku v letech 190C— 1909 sklidiU> »c pru-

roné isté 17^ mil. q ekvivalentu obilního pi potu oby-

8Í 2'í) mil. : tedy na jednoho obyvatele pipa-
V Dánsku O83 k jif t. j. o 547^ více než v naší

)na r cil i i (a znané více také než v samých Uhrách). Pi tom

)All8ku není na obilí a braml)ory ureno ani celých 26% veškery

lýl I ve velmi husté olidiiné H e 1 pf i i pipadalo na jednoho

fele 274 kg obiinílK) ekvivalentu z domácí úrody a to pi jc-

)uze šestiné obyvatelstva píslušejícího k zemédélskému stavu,

lešt he je tomu s výživou masitou pro naši monarchii (i pro

její státy). Pro výživu masitou nejdležitjší jsou z vtšího
• ictva jedin hovzí a vepový dobytek — (kon spíše jsou na

lu výživ lidí a ovce pozbyly krom Velké Britanie, Ruska a

n i Francie svého dívjšího významu). —
"^tav dobytka dle nejnovjších sítání (jichž data jsou uvedena
tve i s potem obyvatel v téže dob) byl tento v tchto zemích

:

K
milion

v zemi rok dobyt, hovz. vepov. obyvatel
ku 1909 2-244 1-467 2-69

carsku 1906 1-498 O 549 3-52

v émccku 1907 20631 22147 62-4

V' Francii 1909 14-298 7306 39-3

v hrách (bez Chorvatska) .1909 6240 4790 1822
>usku 1910 9160 6 432 28-57

^ "sku 1910 36-529 11-593 135-—
v elgii 1909 1-857 lll7 745
» alíi 1908 6218 2-508 34-—

t že na looo obyvatel pipadalo kus:

dobytka hovz. vepového
v Dánsku 835 546

ve Švýcarsku 426 156

v Nmecku 331 355

ve Francii 364 184
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dobytka hovz. vepového
v Uhrách (bez Chorvatska) .... 342 263

v Rakousku 321 225

v Rakousko-Uhersku 329 240

v Rusku 2/1 86

v Belgii 249 150

v Itálii . . 183 74

Z tohoto árovnání je vidti, jak naše pevážn ze:

dlská monarchie trpí nedostatkem masa
ovšem i jiných požitk od dobytka) i proti zemím pevahou pr
šlovým a obchodním (proti Švýcarsku, Nmecku a Francii),

tom ješt se asto z naší monarchie dobytek (a také ma
vyváží. He na tom jsou jen zem ješt výlunjšího zem
ského rázu, totiž Rusko a Itálie. Ano v Belgii nad míru hust
zené je podil kus dobytka na hlavu lidskou jen asi o 26%. sk

njší nežli v naší monarchii. Ale schodek ten pro belgické (

vatelstvo je nesporn mnohem ješt menší, jelikož tam je k

lita (váha) dobytka nepomrn lepší a krom 1

dosazuje se tam maso intensivním chovem domácího drobného

ectva (drbeže, králík atd.)

Jak proti tomu je neskonale bohatší Dánsko ne již úpln
mdlské! Cítáme-li pibližn 3 kusy vepového dobytka = i 1-

hovzího — (a pokud se týe výnosu masového, je to ješt pro

pový dobytek nepízniv vystiženo) — byl by ekvivalent hov:

dobytka na 100 obyvatel v Dánsku 1017 kus, vnáší m
a r c h i i 409 kus ili v Dánsku pipadalo by na k

dého obyvatele skoro 2;>^k r á t o 1 i k kus dobyl
co u nás. A zajisté ješt váha jednotlivých kus je v Dár

mnohem vtší než u nás, tak že tam snad na hlavu 1

skou bezmála se vytží tikrát více masa r

u n á s (pihlíží-li se ješt k intensivnímu chovu drbeže v Dánsl

Z ostatních výtžk pdy Rakousko — (ale nikoliv

monarchie) — má jakousi pednost ve svém pírodním bohat

díví. Lesní plochy je v C i s 1 a j t a n i i 9^ mil. ha (asi 32^

veškery plochy) proti necelým 14 mil. ha v Nmecku (25^

celkové plochy) i asi 9 mil. ha v Uhrách (asi 27% povrcl

Podle úedních odhad páí se roní výtžek díví v Nmecku si

na 49 mil. m', v Rakousku však sotva na 29 m^. Pipadalo by 1

na jednoho obyvatele v Rakousku ron asi i m^, kdežto v Nmé
jen ^ m^ díví. Tento vtší podíl ron asi o % m* díví na jedu

obyvatele je ovšem pi celkových výtžcích pdy dosti podízen
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UMU a / daleka ncmAže býti považov/tn za néjakou náhradu

1
1 daleko meniich podilfi potravin rostlinných a živoiiných proti

vku.

'Statné státy evr(>i>ské kromi Skandinávie a Ruska
II (lušti divi. néktcré zem jako Dánsko, Nizozemí a Anglie

skoro bczlcsé. Ale pes to náš vétií pomrný podíl díví, totiž

iclnoho obyvatele, je pro celkový stav blahobytu df»»ti

' l.i jinak je tomu ovsem na p. v e Švédsku, kde

liioho obyvatele pipadá roního výnosu díví až
tam hojil t líivi jist už je dosti patrnou podporou domácí

.(ítiiosti. r*)»U>l>iK je tomu v Norsku.

:nitstvl nerostné a téieni hornické i hutnické v naii monarchii

proti cizin (zejména naproti sousednímu Nmecku).

.Nejdležitjším bohatstvím z hornického a hutnického tžení

u h 1 i a železo.
Tri uhlí rozeznávati dlužno kamenné a hndé uhlí. Hndé

1 švou menši výhevnost má nepomrn skrovnjší význam;

• tedy ítati hndé uhlí asi za poloviku proti uhlí

iiiému.*

dlouhé dosti dob dvanácti let od r. 1898—1909

tženo ekvivalentu kamenného uhlí / (podle

é rovnice, že ^ / kamenného uhlí = i / hndého uhlí) p r -
1 ron:

UK

i
Spojených Státech . . . 3166 v Rakousko-Uhersku . . . 282
Velké Britanii s Irskem 240'2 v Belgii 23*—

mecku 146-4 v RusRu^ 19*1

i rancii 34-2 svtové tžení asi . . . 852

—

celého svtového výtžku uhlí pipadalo na
1 monarchii jen asi 3*3% (kdežto na Spojené
y asi 37*2%, na Velkou Britanii 28-2%, na N m e c k o

Podle nmecké statistiky bylo v desetiletí 1900—1909 v Nmecku
ino celkem 12608 ml. tun (t) kamenného uhlí v cen 12.681 mil. M a

mil. t hndého uhlí v cen 1301 mil. M. Z toho se najde cena 1 t

i: enného uhlí = 1006 M ?i cena 1 t hndého uhlí = 2*45 M. Patrn podle

cty platila 1 t kamenného uhlí více než tyi tuny hndého uhlí. itáme-li

IC' hndé uhlí za poloviku proti kamennému, nadržujeme tim státm,
tt é tží pomrn mnoho hndého uhlí a to je práv v naší monarchii, kde
ri nežli dv tetiny vytženého uhlí pipadají na uhlí hndé. V Nmecka
\ tženého uhlí bylo jen 296°/o hndého, ve Francii jest pouze zcela ne-

p; iiý zlomek uhlí hndého.
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I7"2%, na Francii 4%, na malou Belgii 2-7%, na R u

2-2%. a na všechny ostatní zem už jen 5*2%). I

Rakousko-Uherska ješt bhem doby klesá; roku 1900 pipadal

naši monarchii pes 4%;, roku 1895 pes 3-8%.

Pomrn na i obyvatele bylo vytženo uhlí ron (v ob

1898— 1909)

:

ve Velké Britanii . . . 5554 q ve Francii 873

ve Spojených Státech . 3681 » v Rakousko-Uhersku . 6*29

v Belgii 3194 » v Rusku 1-65

v Nmecku 2450 »

Z celé monarchie pipadalo však na Cislajtanii výt

uhlí pes 85%, na Uhry ani ne celých 15%.

Výtžek železa surového se hlavn ídí tžením uh

(a jen nepatrnjší mrou podle bohatství rud; železné rudy se

dopravují k nalezištím uhelným). — V období dvanáctiletém

až 1909 bylo vytženo železa surového v mil. t prm
ron

:

ve Spojených Státech . . 1890 v Rusku 2'

v Nmecku 1008 v Rakousko-Uhersku . . 1(

ve Velké Britanii .... 929 v Belgii V.

ve Francii 2 94

(Svtové tžení bylo asi 48-90 mil. t.)

Podíl naší monarchie na svtovém výtžku surového železa

zrovna skoro tolik co pi uhlí, totiž 3'3,%i.

Ze svtového výtžku pipadalo : na S p o j e n é S t á t y 38

na Nmecko 20'6%, naVelkouBritanii 19%, na F r

c i i 6%, na Rusko 5-6%,, na Rakousk o^U h e r s k o 3

na B e 1 g i i 2-5%, a na všecky ostatní zem 4*3,%.

Na jednoho obyvatele inil prmrný roní výtžek:

ve Spojených Státech . . 220 kg ve Francii 75 t

ve Velké Britanii .... 214 » v Rakousko-Uhersku . . 35

v Nmecku 169 » v Rusku 22

v Belgii 167 »

Množství vyrobené ocele bylo ponkud jinak rozdleno v

mru jedenácti let (1898— 1908) rovn v mil. t:

ve Spojených Státech . . 15*544 ve Francii 1'9'

v Nmecku 8-686 v Rakousko-Uhersku . . . IK
ve Velké Britanii .... 6-397 v Belgii 0*91

v Rusku 1-959

(Svtová výroba byla prmrn ron asi 36^ mil. /,)
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la Rakousko-Uhcrsko tedy pipadaly by asi 3% ze svtové vý-

(Na Spojené Státy 42-9%, na N é m c c k o 2$-^%, na

fou Britanii s Irskem 14*9%, na R u sko a Fr an-

$'4'/( , n:\ nclpii 2Y%%, na váechny ostatní zcmé asi 2%.)

edy prumrnu' looii na jednofui obyvatele pipadalo l)y vy-

ocele

:

[Spojených Státech . 182 k^

lémecku 146 »

slffii 128 >

množství v monarchii vytženého surového železa pipadalo

^^^*/i na iThry a 72% na Cislajtanii. Nepíznivjší byl pomér

jcst pi výrobe ocele.

ve Francii 50 kg

v Kakousko-Uhertku ... 24 »

v Rusku 16 •

rovna jako jsme to pozorovali pi uhlí,

I naší monarchie na výtžcích surového
a a ocele se nápadn umenšuje. Tak ve dvaná-

1898—1909 byl výtžek surového železa v monarchii

1%, kdežto v r. 1880 byl ješt 4-2%, v r. 1890 3-4%, v r. 1907

3%. (Ovšem v r. 1907 byla všude znaná nadvýroba železa,

v naší monarchii nikoli.) Podobn pi výrob oce-

dílnaší monarchie byl v roku 1880 asi 3%%
tového množství, kdežto v období 1898 až

y 1 už jen 3% a v r. 1907 klesl na 2-4%. (arci v r. 1908

ipl opt nad 3%).
*

[akkoli naše monarchie pi tžení uhlí a pi výrob surového

i ocele zstává daleko za hlavními prmyslovými zemmi
•^skvrni i za Spojenými Státy americkými, jest její celkový podíl

otovém výtžku pece obstojný ; obnáší pi uhlí a železe bezmála

( . pi oceli 3%. Ale pi ostatních horních a hutních
p>dukcích — (kovech zejména) — je podíl ten více než

'
«i s t a t e n ý. Pipadá na Rakousk o-U h e r s k o v nej-

jší dob:
Ze svtové vý oby mdi asi V'*/o (^^a Nmecko skoro 4"/o)

olova asi V/^/t{m Nmecko asi I^o)

zinku nco pes 1V2" o (na Nmecko asi 31" 0)

cínu skoro O (na Nmecko asi 6®/o z ci-

zích rud)

zlata sotva 'Is^/o (na Nmecko skoro 0)

stibra sotva V/2'/0(na Nmecko asi 2V2*'/o)

niklu O (na Nmecko skoro 20Vo)

platiny O atd



656

Všechny tyto kovy se musi ovšem k nám z ciziny ve znanýi

množstvích dovážeti. Celkem podílu ze svtového výtžku stá

ubývá. Jedin trochu znanji se tží hliník (v Gastýn) a rti

(v Krajin, asi od Vg—Ve ^ celého svtového výtžku). Mimo koi

doluje se v Halii na p e t r o 1 e j a v Cechách i na Morav na tuh

Ale tím se ovšem nedostatky jiného dolování jen zcela nepatrn da

hraditi a zstává pro monarchii znaný deficit velmi potebnýi

a nezbytných hutnických i hornických výtžk, za které znané sun

jsme nuceni každoron platit do ciziny.

Zejména také pro zemdlství nám scházejí nejdležitjší hnoj

vé soli, kterých má veliký nadbytek sousední Nmecko. Tak v

tžilo Nmecko v ptiletí 1905—1909 prmrn ron drase
natých solí (kainitu a jiných solí draselnatých) 58-95 mil.

z eho bylo doma veliká vtšina spotebována, prmrn roi

50-37 mil. q. Také jiných podobných hnojiv (jako síranu ammon

tého, rzných fosforených výrobk atd.) Nmecko má v hojnos

a vyváží z nich dosti do ciziny. Tím se dobe vysvtlují tamní zv

šené výnosy zemdlské a veliké pokroky rolního i luního tže

v Nmecku vbec, jelikož Nmecko piln zlepšuje své hubené p(

umlými hnojivy.

Nmecko krom toho piváží znané množství cizích hnojiv. ^

tíletí 1908—
1
910 bylo pivezeno (po srážce vývozu) ist prmri

ron do Nmecka: 7-037 mil. q fosforenanu vápenatého, 6-471 mil.

chilského ledku, 0-317 mil. q guana, 0-134 mil. q kostní mou!

v úhrnné roní prmrné cen asi 167 mil. M.

3. Prmyslová výroba v naší monarchii proti cizin.

Naše prmyslové tženi musí býti podstatn a rozhodn n

patrnjší nežli v ostatních státech na západ evropském; nebo
j

nepomrn menší podíl obyvatel vnuje se u nás prmyslu. Pod

sítání z r. 1900 bylo ze všech výdlen inných zamstnáno p

prmyslu — (do ehož již se poítá hornictví i hutnictví) — v C i

laj taní i 23-3% a v Uhrách 13-6%,; v celé monarchii pou;

I9>4%. Ovšem od r. 1900 se nepochybn procento prmyslové!

obyvatelstva zvtšilo, ale v celé monarchii nebude jist mnoho pes;

hovati prmyslové obyvatelstvo V5 všech výdlen inných (20%

Proti tomu bylo pi prmyslu v Dánsku 25-2% (1901), v

Francii 31-7% (1906), v Nizozemí 33-7% (1899), v N'

m e c k u 40% (1907), v B e 1 g i i 41-6%' (1900), ve Svýcarsk
44*9%' (1900), veVelké B r i t am i í asi 49% (1901) ze vše(
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sné inných. Je tedy naie monarchie z onch zemí daleko nej-

prmyšlová a platí to nepochybné také o Cistajtanii samé;

tím více je to pravdou o Uhrách, které j»ou v prmyslovém

\i úpln odvislý od nás.

feité zetelnji se to vidí, jak mnoho bylo používaných motor
ívodech prmyslových a obcIvKlních (mimo dopravu železniní

roplavbu). Tak podle sítání 1907 bylo v Nmecku motor

s celkovou energií 8*819 mil HP (koských sil), v Belgii
pes 0*900 mil. HP, ve Švýcarsku 1905 csió mil. HP,

kousku 1902 1*646 mil. HP, v Uhrách kolem r. 1900 jen

P270 HP.

[Podle toho na i mil. obyvatel pipadalo HP v prmyslu a ob-

(s vylouením dopravy) : v Nmecku nco pres 142 tisíc,

ý c a r s k u asi 140 tisíc, v B e 1 g i i asi 123 tisíc, v R a k o u-

Ijen 62 tisíc, v Uhrách 14 tisíc ; vRakousk o-U h e r s k u

úc.

""yto okolnosti malého potu v prmyslu inných lidí a pomrn
trného podílu inných motor v prmyslu a obchodu jsou již

imným znamením malé naší vysplosti prmyslové.

j Nejvyvinutjší je v naší monarchii (a zvlášt v Cislajtanii)

mysl zemdlského pvodu, totiž cukrová r-

ví, pivovarství a lihovarství.
Cukru se vyrobilo v desetiletí 1900/01—1909/10 v mil. q pr-

l ron:
V Nmecku iS^/g, v Rakousko-Uhersku iiVi8» v Rusku loj^,

Francii 7"/ia, v Belgii 2V,, v Nizozemí i*/^. — Ze svtové vý-

>l)y cukru epového i ttinového v desetiletí od 1900/01—1909/10

t>nášející celkem I28>4 mil. q prmrn ron vyrobilo se tedy v Ra-

'iisko-Uhersku 8-6 %, kdežto v Nmecku 14*3%, na Britskou íši

adalo 21%, na Spojené Státy I9'3%.

Piva se navailo v ptiletí 1904/05—1909/10 mil. hl prmrn
n:
V Nmecku 67^, ve Velké Britanii asi 55, v Rakousko-Uher-

ku 22J/4.

Líhu se vaí prmrn ron mil. hl asi

:

[V Rusku yy2, v Nmecku nco pes 4, ve Francii 2^, v Ra-

co-Uhersku 23/2, ve Velké Britanii 2^/,.

Je vidti, že krom výroby cukerní, ke které nejvíce pispívají

eské, ani v zemdl. prmyslu naše výkonnost není význaná.

LáE DOBA. R. XIX., . 9., 1912. 20. erma. 42
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Z ostatních velmi etných obor prmyslových ješt dosti znan
Cislajtanie vyniká v textilnictví (v kterém je zamstnán
tém 11% všeho prmyslového personálu i asi 15%: všech koskýc
sil motorických). — Jaký je tu pomr našeho státu k ostatním zemír

na p. pi prmyslu bavlnáském, poznáváme z tchto výkaz;

o spoteb bavlny a o množství veten v jednotlivých státech

:

spoteba v mil. bal. veten v mil.

1909/10 1911

ve Velké Britanii 3*054 53'9

ve Spojených Státech .... 4707 28'5

v Nmecku 1 664 IQ-S

v Rusku 1-433 8'6

ve Francii O 920 7*2

ve Východní Indii 1498 6'2

v Rakousku 0733 4-7

v Itálii 0-675 4-2

v Japonsku 1241 2*1

ve Švýcarsku —
•
- 11/2

v Belgii 0198 173

Z tohoto pehledu je vidti, že bavlnáský prmysl u nás j^

pomrn dosti vyvinutý, akoli zdaleka ne tak jako v Nmecku neb(

ve Francii nebo ve Švýcarsku, zvlášt když se pováží, že Cislajtani

zásobí svými textilními výrobky zárove i Uhry.

Proti 337.500 osob v prmyslech textilních zamstnanýcl

s motory s celkovou energií 251 tisíc HP v Cislajtanii (1902) bylí

v Nmecku (1907) v textilních prmyslech 1,095.000 zamstnanýcl

s motory o 886 tisíc HP. Je tedy zamstnaných textilník v N
mecku 3^krát více a motorických energií pes 3j/2krát vtší množ

ství než v Cislajtanii.

K tomu v Uhrách 1899 bylo ješt 13% tisíce zamstnanýcl

s motory sotva 13 tisíc HP pi textilním prmyslu. Tedy proti cel(

monarchii má v tomto prmyslu Nmecko asi trojnásobný poe

zamstnaných i as 3V3násobnou motorickou energii.

Nelze v tomto struném nártku porovnávati již všechnu naš

prmyslovou výrobu v ostatních odvtvích s prmyslovým tženín

jiných západních zemí evropských. Zajisté by se objevila ješt ná

padnji naše malá míra innosti a zvlášt také výkonnosti industriální

Ale velmi rzné a namnoze nestejnorodé podrobnosti by to tolil'

nápadn 'uedolíily, jako se to mže prokázati z jiných hospodáskýcl

známek, na p. pi rzných dopravách a pi obchodu zahraniním

(Pokraováni.)



o povaze novovké filosofie.

Napsal Krant. Drtina.

(Dokoneni.)

,ký je pomr filosofie novovké a filo-

ecké?
tezi obma je pirozen mnoho styk a podobností. ecká fi-

fie poíná zkoumáním jev pírodních (iónští fysikové: Thales,

cimandros, Amaximenes, Herakleitos, Diogenes z Apok>nie atd.),

^vká filosofie zahajuje se významnými výzkumy pírodov-

ú bez jakýchkoli pedpoklad theologických (Koperník, Ga-

Newton, Bacon atd.) a v pírodních vdách nalézá svou oporu

^chodišté, ba moderní filosofie tím, že si osvojila znalost a po-

lení filosofii ecké, poala ešiti záhady svtové a vytvoila me-

lu zkoumání pírodovdného. Jako pak filosofie starovká od

íní vnjšího svta pemýšlením sofist a Sokratovým postou-

analyse nitra lidského a vyšetování povahy a dosahu lid-

kého poznání, tak i ve filosofii novovké po velkolepých nietafy-

vkých soustavách Descartova dualismu a Spinozova pantheismu

lastupuje období noétické, vrcholící pak v kriticismu Kantov.

Pirozen však filosofie novovká souhlasí v obou základních

icich, odlišujících ji od stedovku, s filosofií eckou, v onom r a-

lonalismu a naturalismu. To znamená : Filosofie novo-

ká ví v dosah a sílu lidského rozumu (neuznává víry jako prin-

ipu rozumu nadízeného) a považuje tento život za pravý, sku-

lý a zkoumání pírody vezdejší za cil lidské vdecké práce a filo-

ického pemýšlení.

A pece racionalismus novovký a racionalismus ecký jsou od

obe podstatn odcHylny. Obma je spolené toliko pesvdení
véprávnosti, nezávislosti a samostatnosti rozumu. Rozum je je-

,imy princip lidského poznání, není žádné autority, která by byla

inrávnéna klásti jeho innosti meze. Ale rozdíl podstatný je v tchto

n znacícli

:
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a) racionalismus ecký byl vždy anthropomorfický, geocentric

a anthropocentrický, zem- a lovkostedný, racionalismus ec
vztahoval celý vesmír k lovku, spatoval v lovku svt v mak
(mikrokosmos) a aplikoval na celek svtový atributy a názory lidsl.

Jest pirozeno, že to souvisí s kosmologickým názorem aristotelsk

ptolemajským. I Rekm byl lovk mírou svého okolí a pošlé

mírou celého svta. Svt byl i lovku eckému konený, a ne

stálic tvoilo nepekroitelnou hranici jeho. lovku bylo mož:

dohlednouti se jeho konce a orientovati se dokonale v jeho omezené

prostoru. Vda helenská a filosofie ecká byla, jak Chamberlain

vyjaduje, kruh, v jehož stedu stál lovk a pehlížel suveren ce

obsah kruhu, na obvodu kruhu toho bylo neznámé x, a lovk
domníval, že kruh se sužuje, že obvod splyne posléze se stedem,

lovk stane se vševdoucím.

Jinak je tomu s lovkem moderním. Jeho racionalismus ne

všeobsáhlý, není sebevdomý, zíká se vševdoucnosti. Vda a fil

sofie novovká podobají se spíše elipse, v jejímž jednom ohnisl

stojí duch lidský, ve druhém pak neznámé x. Každým novým n

lezem ohniska se k sob pibližují, úpln však nikdy nesplyno

Elipsa se nepromní v kruh, nikdy nesplyne obvod toho kruhu

stedem. Elipsa se spíše promní v parabolu — vda lidská nik(

nedojde cíle vševdoucnosti, v niž doufal starovk stejn jako st

dovk. Vševdoucnost není údlem smrtelného, koneného, asné]

lovka. Svt je nesmírný, nekonený, podobá se dle Pascala kruh

jehož sted je všude a obvod nikde. Novovkým myšlením zmenši

se lidské velikášství, myšlenka lidské vševdoucnosti byla potlaen

b) Ale jest ješt druhý podstatný rozdíl racionalismu novov

kého a eckého. Starovk vážil si vdní a práce rozumové jen p

n samy. Jen obané etí, o jichž poteby starali se otroci, mol

pracovati vdecky. Práce sama byla jim vyplnním prázdi

(aypXri). filosofie mla na sob cosi aristokratického. Stejn ai

stokratická byla filosofie stedovká : Knžstvo bylo inteligencí te

dejší a pstovalo vdeckou práci i filosofické myšlení. V nové do

demokratismus postupuje na všech stranách, vda a filosofie staly

pístupnými každému schopnému lovku. Nastává odcírkevnní

zlidovní. Vývoj ten pokrauje neustále a nabývá stále vtšího s

ciálního významu. lovk moderní neváží si práce vdecké a filos

fického myšlení jen pro n samy, neposkytují mu toliko estetici

požitek, lovk chce více : Chce z nich vyvoditi praktické dsledl

pro vlastní svj život. Mní povrch zemkoule, zjednává no\
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VHijtff porlminky lidské existence, méni spoleenské ústrojí, rcgu-

Ve životosprávu každého jednotlivce. tVéda je moc« — »ToIík

Hínldenic, kolik vime< — >Savoir pour prévoírt ... to jsou hesla

»'• <lol)y. XT-Imii a filosofií chce lovk moderní upraviti své po-

L. i.vif r., souvisí s obnoveným naturalismem, s novou láskou

11 z práce. Clovék moderní chce védéti, aby mohl

okolí ovládati. Proto Bacon dílu svému dává nadjMs druhý:

' 1
' panováni* (De regfno hominis). Pracuje se vdecky

I
<• filosoficky, aby lovk zde na této zemi v tomto život

l)y i krátkém, pece významném, cítil se spokojeným a šfast-

1. al)y netoužil výlun po blaženosti záhrobní a neobával se

./.uvi'li pp'ff'1nvch trest.

Staia \i la a aristotclská filosofie hodily se k ueným disputa-

. které ve stedovku dostoupily pímo virtuosní dokonalostí;

"Vká vda a filosofie mají na zeteli vezdejší život, chtjí

iii.i život uplatniti lovka se všemi jeho schopnostmi, pekonati

l)iti si pírodu. Odtud je úspch, význam a vítzství práce

Rcké
v novovké kultue,

'ato životnost novovké filosofie stále pokrauje až do naší

Cím dále, tím více pemýšlí a uvažuje se o pomru theorie

ice, o pomru odborné práce vdecké a filosofického myšlení

icdné, a praxe životní na druhé stran. lovk moderní dospívá

ijiniavé alternativ mezi vdeckou a filosofickou theorií a životní

\i: bucF je innost praktická dsledkem vdy t. j. theorie (savoir

lir prévoir) aneb jest vda a filosofie dsledkem innosti praktické

lody na ní závislá (agir pour savoir).

Celé dob nové a její filosofii jde o to mezi obma tmito initeli

psobiti logický vztah. A tak máme v novovkém myšlení na jedné

é dogmatismus vdy (soustavy racionalistické a positi-

stické) , na druhé stran dogmatismus inu (jako je filo-

je pragmatismu a filosofie Bergsonova). Prvnímu jde o to »vdti,

m mohli jednati* (la connaissance fait action), druhý iní

í samo závislým na innosti praktické (Taction fait la connais-

). Bergson sám dívá se na vdeckou práci jako na nutnost prak-

psobení na vci hmotné a jich pomry ve službách lidského

a klade draz práv na tvrí schopnost lovkovu (ve spise

olution créatrice).^

Tak se v podob od starovku eckého podstatn odchylné dle

Honných pomr doby jak kulturních tak hospodáských doplují

1 Ábel Rey, La philosophie modeme (Paíž, 1911) na str. 28.
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I
racionalismus a naturalismus a dávají nové dob zvláštní, jí vlastt

ráz, nejen proti stedovku, ale také naproti starovku.

V nové dob není již možná ona lovkostednos
kterou jsme nalézali nejen ve stedovku, nýbrž i ve starovki

a jež organicky souvisí se svtovým názorem aristotelsko-ptolema'

ským : Hvzdy byly vypáeny ze svých , pevných sfér, zem byl

posunuta ze stedu svta a uvedena v pohyb, lovk ztrácí privih

gované postavení, uvdomuje si malost, sklíenost a konenost svoi

Cím více lovk pracuje rozumem, ím vtší výzkumy iní, tím vt
tajemství jsoucna a svta ped ním vystupují. Cím vtší jsou lidsl<

nálezy technické, tím více vystupuje ped lovkem to, eho nemj
zmoci. Ale v tomto vdomí je zárove síla moderního lovka. Clov

lne k tomuto životu, roste v nm chut k práci a radost ze život

lovk moderní zná nutnost a zákonitost pírodního dní, neoekáv

pomoci nadpirozené, neví v divy a zázraky — ale neskládá ruko

v klín, spoléhá jen na sebe, dvuje jen vlastní síle, práce se cháp

a z vdomí toho erpá nadšení a vytrvalost v práci. Písný mech;

nismus dní pírodního káže lovku, aby se mu podrobil.

Tak vstupujeme v novou dobu, která vyšedši z kultury stan

vké a stedovké znamená vývoj další. Ve starovku byla filosof

vším a theologie její souást; nebylo ješt mimo filosofii odbornýc

vd. Ve stedovku vidli jsme filosofii ve službách theologie, \

vku novém vzniká roztrojení. Máme dnes theologii, jež opírá ;

o nadpirozené zjevení uložené v písmech svatých, za druhé f il(

sof i i, jejíž normou jedinou je pirozený lidský rozum, a vedle i

vznikají za tetí odborné vdy pírodní aduchov
i utváejí pomr svj k filosofii v podob pátelské nebo nepátelsk

Byl to epochální pechod ze stedovku do doby nové, ze stede

vku, ve kterém lovk žádné vdy v moderním slova smyslu nepc

treboval, kde sylogistickými dedukcemi všechny otázky z Aristote

a písma dovedl zodpovdti, ve kterém nepedpojaté zkoumání p
rody bylo prohlašováno za hích, kdy kolegium kardinál a svai

inkvisice byly nejvyššími instancemi a ve své troufalosti zemi cht

zastaviti povelem svým v jejím pohybu, k té dob nové, kdy zavzn

Galileiho nevyslovené a pece myšlené a procítné, osvobozujíc

»e pur si muove!« (Pece se toí), jako by vzpomínka na dávri

Herakleitv výrok o toku všeho jsoucna (YlcHyxx ^tl). Ano, vš

plyne, vše se toí, vše se mní, vyvíjí, zdokonaluje, kráí k vítzném

pokroku. Ale první podmínkou této práce novovké filosofie a vd

stává se absolutní svoboda, nezávislost myšlení (libertas philosc
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indi). tN e m že být myšlenek pikázaných a xa-

zaných.« To jeit druhé oavobozujtcí tlovo novovékého

.'vprávnost jednotlivce, individualismus dlouho pipravovaný

iná se uznávat a v obou kulturních hnutích, kterými nová d<>l>a se

ijiijc, jak v reneiianci tak v reformaci se uplatuje. Renesance
literatue nazvaná humanismem) jest obnoveni a oživení staro-

II klasického, jest návrat k jeho naturalismu a raciontlisrou. Za

v renesance lovk-jcdnotlivec nabývá významu a váhy sám o sob,

)bozuje se neaáhle ode všeho vnéjiího vlivu a nátlaku, univer-

it stí^cdovéká nadvláda církve poklesá, a vynikající jednotlivci

ivot iH)litickém, ve svt vdeckém a umleckém nabývají rozlio-

1 jícího vlivu.

Souasné však ve vrstvách lidových vzniká hnutí náU^ženské,

renesancí i humanismem je sice s poátku v rozporu, ale pozdji

žen s nimi se sluuje a vytvouje podstatný obsah novovkého

ru svtového a životního. Jest to reformace. Podstata

skrývá se pvodn v lidové reakci proti úpadku církve a života

ánského, v lidovém úsilí, aby v život církevním a náboženském

la náprava v hlav i v údech, a^by ona positivní stránka kresan-

áska k Bohu a bližnímu pestala býti mrtvou písmenou a stala

utkem, aby kesanství, jak to krásn ekl eský pedchdce

v Matj z Janova, vrátilo se k svým poátkm prostým a zdra-

:, aby každý lovk dle Chelického nauil se zachovávati zízenou

k bližnímu svému v srdci svém. Reformace usilovala o to, aby:

1. život náboženský byl obrácen z vnjška dovnit, aby byl

uben a zvroucnn,

2. aby zárove jednotlivec byl osvobozen od supremacie cír-

mí, aby byl zbaven stálého poruníkování, postaven na nohy vlastní

^ > lovk vysplý, jako svéprávná osobnost.

Reformaní lovk dí: >Já jsem lovk*. Toto je mu vyšší titul

li stedovké: »Já jsem knz.«

Tento individualismus spojuje renesanci
l|. podmiuje vznik moderního lovka. Vývoj

Ijodividua, zjednání mu platnosti v celku spoleenském zpsobilo

;iioderní kulturu a je dílem renesance stejn jako reformace.

S naturalismem novovkým souvisí, že lovk obrací v pe-
nyšlení svém zvýšenou pozornost k pírod a jejímu dní. lovk
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hledal o pírod pouení nejprve u starovkých spisovatel, kdy

ztratil dvru k bibli a Aristotelovi. Vzniká spor Platonik a Ari!

stotelik, Lipsius obnovuje znalost filosofie stoické, Gassendi hlásii

návrat k epikureismu, Charron, Montaigne odkrývají názory re

ckých skeptik a budí kritického ducha u myslitel renesanních.

Když takto nepedpojatému a nezávislému zkoumání byly zjed

nány podmínky, obnovena znalost rzných pomysl pírodní filo

sofie ecké, vyvinulo se teprve samostatné studium pí
rody, které ovšem s poátku nemlo na sob mnoho pvodního

naopak bylo promíšeno rznými živly mystickými a fantastickými

K tomu druží se, jak již jsem výše vytkl, moment praktický
všechno myšlení a zkoumání pírody má vztah ke skutenému vez

dejšímu životu. Vda pírodní zaíná se vyvíjeti a má úkolem tent(

život zlepšovati, zdokonalovati, oblažovati.

První poátky samostatného zkoumání pírody jsou pod vliven

tchto utopií a nadjí. Vlastini vd pírodní pedchází na poátki

nové doby vdecká mythologie. Hledá se kámen mudrc

perpetuum mobile, voda rajská (aqua paradisi). Je to doba magie

astrologie, alchymie, thaumaturgie. Magie chce odkrýti a ovlád

nouti tajemné síly pírodní. Faustovo: »Proto jsem se oddal magii

je heslem této doby. Faust je lovk renesanní. A s t r o 1 o g i

šíí pesvdení, že jest to vle boží, aby lovk zkoumal bhy hvzi

a jich psobení v život lidský. Chce na základ výpot o pohybec

hvzd pedpovídati osudy lidské a z postavení hvzd vypoítávat

historická data, dobu, kdy byl stvoen svt, kdy nastane konec jeh

a poslední soud. Alchymie hledá nejen zlato a kámen mudrc

ale snaží se zapuditi víru v Aristotelovy 4 živly. Theophrastus Bom

bastus Paracelsus nalézá posléze souástky hmoty v živlech alch)

mických, jimiž jsou mu sl, rtu a síra (sal, mercurius, sulphur]

Všemi organismy pronikají životní duchové (spiritus animales)

i jest možno na n psobiti, v tle udržovati duchy dobré a vyhánl

duchy zlé. K tomu sloužily rzné tinktury, esence, arcana atd.

Tak vidíme, že po restituci eckých filosofií pírodních nastou

pila mythologie pírodovdná a teprve pak vlastní pírodní vd]

filosofie pírodovdecká a methodická soustavná práce. Plní se ne

náhle sen františkánského mnicha Rogera Bacona z 13. stol., jen

drazn ukazoval k jednostrannosti a neplodnosti vdecké schoU

štiky i volal po pímém zkoumání pírody methc

doumathematickou.
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.^V tlob humanismu Pctrus Pomponatius je«t pe-

vn o významu mathcmatiky pro studium pírodních jevfi a

«vé marn usiluje udržeti ve shod s církevním uením. M i-

z C usy pemýáli o problému nekonenosti a záhadu tuto

8 pole mathematického na pole koftmok>KÍcké. Tuií, že te

[U^ udržeti nauka o omezenosti svta a tím pipravuje názor, že

není ve stedu vesmíru. Staví se proti Aristotelovi, popírá

)zeznávání mezi tymi živly pozemskými a pátým nebeským.

[, že zem je práv tak hvzda jako všechny jné, že je vétii

lic a menší nežli slunce, i dovozuje to z úkaz pi zatmních

)vanvch. Jc-li vsak zem hvzda, mu.sí ac stejn jako hvzdy

li také pohybovati. Otáí se jedenkrát ve 24 hodinách kolem

ly, mimo to však zárove se sluncem a nebem stálic kolem dvou

fých íxil. Mnoho pemýšlí o method pírodovdné práce.

aby as byl men množstvím pravideln vytékající vody, aby

5t vzduchu byla zjišována pílbytkcm váhy vlny pevn stla-

>kouši se také o nalezení zvláštního pístroje k mení hloubky

nmu druží seLionardo da Vinci, jenž také zemi

suje za hvzdu, popírá, že by stála ve stedu vesmíru a uí,

yb je píinou všeho života. Lionardo da Vinci je stejn od-

dosavadního názoru zeméstedného jako pedchdcem mé-

mu novovké pírodovdy. Odhadl již správn význam exakt-

dní i mathematického výpotu a nazval mechaniku »rájem

athematických*. Všechno zkoumání má se dle nho opírati

šenost. Praví o tom : »Zkušenost dává nám poznávati podivu-

díla pírody. Ale ovšem klame sebe sama naše pojímání,

-li zjevy, kterých píroda vbec neposkytuje. Musíme pi
izmanitjších okolnostech zkušenost v potaz bráti, abychom do-

ali všeobecný zákon. K emu? Abychom postoupili k dalšímu

tuliu pírody a inili technické nálezy. Je-li theorie vojevdcem,

praxe vojskem. Vdecká jistota musí býti pístupna mathema-

iNmu postupu. Pírodovdci, kteí se pírody nedotazují, jsou

J- eknu krátce — jen malé dti. Jen píroda sama je uitelkou

nia. Jiné poslouchati, v tom je bláhovost. Lidé se smjí tomu, jenž

adéji pímo od pírody chce se uiti než ze spisovatel, kteí

:«ece jsou jen žáci pírody.* I prohlásil Lionardo da Vinci zeteln:

iíúk se mi, že všechno vdní je marné a plno omyl, pokud ne-

I vchází od smyslné zkušenosti, jež je matkou vší jistoty, která ve

"t existuje.*
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Oba myslitelé uvedení jsou pedchdci Koperníkovi. N á z (

Koperníkíiv uvádi nás v novou dobu. Kopernik, by sám neui

všech dsledk, tušil je pece do znané míry. Svdío tom místo z je

klasického díla : »0 otáení se tles nebeských«, kde podává rozhl

po ustrojení svta. Když byl vylíil, jak na nejvyšším miste je sfé

nebe stálic nepohyblivá, objímající souhrn všehomíra, když vylít,

podobu a trvání pohybu planet, shrnuje svj názor takto: »Ufprost«

všech sídli slunce. Kdož mohl by v tomto velebném chrámu zvolí

jiné, lepší místo pro tuto záící pochode osvtlující všechny obžní

s jich družicemi? Ne bez dvodu jmenují slunce svtlem svta a du

a myslí všehomíra, stavjíce je do stedu planet, jako na stolec kr

lovský, nechávajíce mu vládu nad velkou eledí nebeských tles

Duch Koperníkv je proniknut názorem o úelném uspoádání sv
ukazujícím k absolutní božské inteligenci. »Má-li budova svta by

útvar, pi nmž ruka, noha, oko, hlava, srdce, všechny údy, kažc

pro sebe by byly krásné a spanilé, ale v celku svém by tvoil nestvri

Kdo tak kreslí, který stavitel takové plány iní? Bh že by slun<

a zemi naši tak byl zaídil? A žádnou jinou úpravou nenalezl jse

tak podivuhodnou soumrnost vesmíru, tak harmonickou souvisle

všech drah jako práv tím, že jsem slunce, jež vede rodinu hvzdnc

kolem nho kroužící jako svítilnu postavil do stedu velkolepél

chrámu pírody, na trn, s nhož mže osvcovati všechno.

«

Myšlenky Koperníkovy mají dalekosáhlý vliv. Psobí na math

matika a fysika Hieronyma Cardana, jenž nekonený sv

Mikuláše Cusanského pedstavuje si jako nekonené tajemné jsoucí

a zákonnou souvislost dní pírodního líí jako soubor tajemi

psobících sil, jež mohou také psobiti na život a osudy lidské. Je

významno, že u Cardana máme naznaen rozdíl mezi lidem, ktei

slep a bezmyšlenkovit ví v církevní dogmata, a mezi vzdlaní

kterým rozum sám o sob jest nejvyšší autoritou. Tušení panthe

stické zdá se pronikati jeho myšlenkami.

Jako Cardanus se kloní k Mikuláši Cusanskému a jeho nau

o problému nekonena, tak Bernardus Telesius dsledn

opírá o Koperníka. Telesius chce pírodní vdu vzdlati úpln n

závisle na Aristotelovi a zakládá v Neapoli zvláštní pírodovd

ckou spolenost, která se po nm nazývala telesianskou.

Svt celý vysvtluje z hmoty a dvou inných šil, na jejichž vz

jemném psobení všechno dní se zakládá. Jest to teplo jako princ

roztahováni a studeno jako princip stahování. První pochází
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llince, rlrulté ze zemé. Úkazy duševního života vysvtluje naturali-

lidcy i pncumatu pronikajícího vším jsoucMtn.

Hlavním pedstavitelem italské fik>soíie pírodní je G i o r-

[ino Bruno. Jo snad nejxajimavéjsím r.istufxrem téch, kdo stoji

rozhráni dvou velikých období v déjinách myšlenkového vývoje

pravý filosof renesance. Nestákwt a rozháranost jeho vnéj-

osudii životních zraí se také v nemethodinosti a fantast inosti

spekulace. Vystupuje po oelý iivot drazné proti scholaittické

>fii a Arístotebvi, chce stejné jako Faust hlubiín z4>aobem

liti se pravdy. Vrhá se na magii, ba i známý poítací stroj JRay-

ida Lulla »,Ars magna« snaží se zlepšiti. V pemýšlení svém je

rdano Bruno závislý na Mikuláši Cusánskéni i jeho uení o ne-

lu a na Telesiovi, který jej pravdopodolni zasvtil do nauky

rníkovy. Uícní jeho je dsledný pantheismus. Po té stránce je

:húdcem Spinozovým. Bh je mu nekonené, vše obkk>pující

), v ncmž js(5U obsaženy 4 principy Aristotelovy (látka, forma,

ina a úel). Bh je všechno jsoucno myšlené ve své jednot

ItOUlité.

Rozdíl mezi Bohem a pírodou je toliko ten, že Bh jest jednota

tvoící síla, kdežto svt se jeví rozvojem Boha, projevem, expli-

božského jsoucna. Bh je formující princip utvaující všechno

:no. Jsoucno musí býti tedy chápáno jako vývoj Boha. To však

možno tím zpsobem, jehož se filosofie dosud držela. Ta byla

la církevní autoritou a obecn rozšíeným mínním o pomru
'la a svta. Tento pomr byl považován za obdobný pomru mezi

ailcem a dílem umleckým. Mezi Bohem a svtem jest však ve

kutenosti vztah vnitní. Svt není mimo Boha, nýbrž v Bohu, Bh
tvrí síla svtem pronikající, jest princip sám svtu imanentní;

clniy útvary svtové jsou vlastn vývoj jeho jsoucna. Svt celý

Uadá se z monad, v nichž jsou obsaženy prvotní síla a pírodní

imota. Jest tedy povahy ducliové a tlesné zárove. Každá monada

vná, jest zrcadlem veškerenstva. Monady jsou vcné, toliko

ojich vztahy se neustále mní. Tak vznikají a vyvíjejí se postupn

zné organismy.

Soustavu Koperníkovu dopluje : Koperník ješt uil, že svt
e konený, obklíený nebem stálic. Giordano Bruno iní však daleko-

iáhlý závr, že svt je nekonený, že netvoí omezenou a ohranienou

\0uli, nýbrž je v prostoru neomezeném, nekoneném. Hvzdy jsou

resms tlesa zemi naší obdobná a snad obydlená. Stálice jsou slunce,

1 každé z nich je obklopeno planetami. Každá hvzda je živá bytost
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mající svou duši a sama zase sídlem jiných bytostí. Viti, že ne:

více planet, nežli dosud jest známo, není prý o mnoho rozumnjs

nežli kdyby nkdo mínil, že nelétá více pták vzduchem, než kol:

jich vidl létati dívaje se ze svého okénka.

Giordano Bruno touží z nelad a nepokoje tohoto života p

kontemplaci a mystickém sjednocení s Bohem (»unio mystica cui

Deo«). V tomto zanícení zbožném dí významn ve své básni : »Sm}

šlem, rozumem i duchem Tvou zím nekonenost, jíž nezmí ísl

nižádné, kde všude sted a nikde obvod není, v Tvém bytí i m
vlastní bytuje.«

Vedle nálezu Kopernílcova zdvodnného dále Tychonem d

Brahe, Keplerem a zvlášt Galileim je pomysl gravitaníh
zákona Newtonova myšlenkou velkolepou, dalekosáhlého v}

známu pro filosofický ujednocený názor o svt. Nesmírné množst\

ojedinlých fakt bylo zde redukováno na jediný princip, obory n

prvý pohled sob zcela cizí, vzdálené uvedeny v píbuzenskou sou

vislost.

*

Celý vývoj novovké filosofie, jejíž povšechnou povahu a prvr

poátky jsme poznali, dál se až po Kanta souasn a paraleln dvm
smry, v Anglii na podklad empirismu, na pevnin na po<]

klád intelektualismu. Zkušenost byla považována u empi

rik novovkých za jediný spolehlivý pramen poznání. Lx)ck€ prc

hlásil nejprve, že není nic ve vdomí lidském, co by tam nebyl

vstoupilo prostednictvím smysl. Všechen obsah lidského poznár

je z této smyslové zkušenosti. Rozum má úkol tuto látku zkušenosi

vnitní nebo vnjší shromáždnou logicky tíditi, zpracovávat

i musí postupovati zpsobem induktivním, nevycházeti od žádnýc

pedpoklad, všeobecných pravd, vrozených ideí, nýbrž nenáhle trp(

livým postupem dospívati k vyzkoumání pravdy. Bacon, Lock(

Hume, Berkeley jsou hlavní zástupci tohoto smru, jehož výzkum

spokoj ují se pouhou pravdpodobností.

Naproti tomu na pevnin pevládá intelektualismue
považuje rozum za jediný pramen skuteného poznání a postupuj

zpsobem deduktivním dle vzoru poznání mathematického. Rozun

zbaven jsa dogmatické stedovké spoutanosti a scholastické poc

adnosti úkolm theologickým, je intelektualistm nové doby samc

statným principem poznávacím, jímž jedin mže lovk dosp

k poznatkm absolutn jistým, prkazným, všeobecným a nutnýn
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> I nathematika vychází od jistých všeobecných vét. axiómat

I M< logickým postui)cm vyvozuje z nich poznatky podízené, tak

i:i<l možno ze základních pravd, princip, axiómat vyvoditi

niiií svta. Jen toto poznáni bude l>ezpené, jisté, bude

>U\ t< i I ini, které ix>skytuje pouhá zkušenost. Poznáni smy-

)fé je
I

i" iH) klamm, omylm, chybám, poznáni rozunuivé však

jK>znáMi v).H.sí, má |)lattiost pro všechnu zkušenost, doniká k jádru,

idltat, smyslit všoho jsoucna. Klasití zástupci tohoto sméru jsou

BÉiartes, okkas , Spinoza, Lcibniz.

Intclcktualisimi.s jc zdroj smlých soustav metafysických nové

a v osvícenství usiluje o to, aby dokázal hlavní ideje pirozeného

« rozumem shodného náboženství, jsoucnost boží, nesmrtehiost

a svobodu vle.

asov oba smry moderního filosofování jsou rovnol)éžné

jlce se vzájemn v tom, že s ixxátku u obou pevládá idea

vislosti v pírod celé a vysvtlit svt, jeho vznik a podstatu

lží se myslitelé obou smr.
Jde o vysvtlení svta celého. Naproti tomu ve druhém období

jrací se zetel myslitel obou smr k jednotlivci. Locke, Leibniz

ají podrobn zkoumati otázky notické.

To jest povšechný ráz filosofie novovké až po Kanta, jenž

il se oba smry vyrovnati svým kriticismem. Zkušenosti

nho náleží látka, rozumu náleží forma lidského poznání.

popel možnost metafysiky a ukázal, že lidské poznání

3cá se jsoucna celého a zrcadlí nám je toliko, jak se nám

nikoli jak samo o sob jest. Kant ukázal dále nemožnost na

id intelektuálismu dospti v oboru jsoucna k pravd bezpené,

becné a nutné, stejn však nepostaoval mu empirismus pouhou

dpodobností, a snažil se odvrátiti skepsi, v niž smr tento

!umea vyústil, zaujal mezi intelektualismem a empirismem sta-

ko sprostedkující, ba snažil se ve svém kriticismu podati syn-

obou princip.



Funkce politických stran ve veejném život

modernich demokracií.

Napsal Dr. Edvard Beneš.

(Dokonení.)

Proto spolenost musila si opatiti jiný prostedek, jenž by ui
revoluci proti výkonné moci zbytenou a zavedl

její kontrolu na stálo. Z toho, co bylo eeno o kontrolující, íd

a spravující funkci strany, je patrno, že takovým proste
kem velmi vhodným a nanejvýš úinným
strana.^ A nejen tam, kde výkonné orgány jsou píi

její souástí (party systém), ale i v režimu mén demokratické

kde strana má vlastn jen nepímý vliv na skutenou vládu nad

stojící, na výkonnou moc z lidu nepocházející.*

Je ovšem pravda, že se tím revoluce neodstraují vbec, nýt

jen revoluce proti výkonným mocím, vládám. Naopak strany san

jako representantky uritých tíd národa, mohou proti sob tam, k

jedna se svými zájmy ovládne, vyvolat revoluci. Patrno to nejlé

v pomru revoluních stran dlnických k buržoasii. Ale i ty se dr

vzdávají své tradice revoluní pod vlivem demokratismu a pi mc

nosti propagandy strannické. íkají si sice revoluní, ale programe

a cílem jejich není revoluce, násilný obrat, nýbrž úplná zmna dn(

niho systému, docílená teba povlovným vývojem. Jen v tom po2

dávku úplné zmny dnešních pomr tkví jejich revolunost. /

1 Woodburn o. c. str, 3. The only way we háve found to carry

free govemment is by organized, drilled and disciplined parties.

2 By what devices can the stat make sure that gouvernment v

always and fully execute its will The oldest and crudest of these is révo

tion. But this although frequently useful, and at times indispensable,

always costly. — Revolution, moreover, can nevr be more than a pari

remedy for the evil under consideration. — The most effective of the seve

devices lor accomplishing this end is party. — Morse, The Pláce of t

Party etc, 1. c.
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avo na revoluci si pece ponecliávají pro ten pípad, kdyby »nad

idy vládnoucí nechtly pipustiti ani vývoj |)ovlovný.

V cclkíi vsak i ony uznávají, že v režimu parlamcntárním systém

ntroly stran 7.ccla dobe zabrauje ncjvétším zloádm a že tedy
raný takto uietuji itátflm hluboké pe-
raty a revoluce.

Naproti tomu vystupuje dnes /.vlastni strana, jež tuto íunkci

Kc plniti, ba naopak pimo násilnou revoluci prohlaiuje za tvj
mý cil. Je to, jak již výiie piivdno, revoluní syndi-
\\'is ni.

Neniá-li být existenci rcvolunílio syndikalismu zvráceno to, co

lo povedeno nahoe o ímkcích stran a dsledném pronikání všeho

jkxyta stranou politickou, je nutno stanovit pomér tohoto hnutí

Nbinám jxilitiokvm a uriti. f>oktid a v em je samo stranou po-

IHou a zdali funkce stran |K)litických skuten koná.

Btevoluni syndikalism sdružuje dlnictvo dle jeho hospoda-

il (a v dsledku 1 ostatních) zájm. Je to hnutí ryze zájmové.
!ia socialistická, jež representuje také dlnictvo, je politickou

iii<>u práv takovou, jako každá strana jiná. Uplatuje své

Kivní
idee prostednictvím uvedených dvou hlavních funkcí

politické. Provádí tudíž i druhou svou hlavní funkci (zákono-

, kontrolující a zabraující vzniku revoluce) pomocí demokra-

institucí, t. j. touž methodou parlamentámí, jako všecky

strany.

Revoluní syndikalism koná pln a stejnou methodou jen první

ikci strany (projevující vli lidu). Staví se však rozhodné

1^0 ti method, užívané pi druhé funkci stranami ostatními,

• zárove proti jednomu prvku politické strany, jenž její pod-

' velmi drazn uruje : totiž proti vzájemnému dohodování se

1 o jednotné, kollektivní vli celého národa.

Socialistická strana jako strana politická, bojujíc pro zájmy dl-
í' s ostatními stranami, — v parlament se dohoduje a pijímá

ny, jež tu a tam prospjí dlnictvu, ale konec konc starou ne-

vd Inost a násilnictví udržují. Touto parlamentní inností strana

lištika nutn musí se korrumpovat a zrazovat zájmy dlnické.^

Hnutí, jež chce zájmy dlnické skuten hájit a uskutenní

jejich prosadit, nemže pistoupit k innosti parlamentní, ani

nodárné, ani kontrolující a stát ídící. A ponvadž idee a snahy

1 Také ješt z dfivod jiných. Viz o tom Michcls, o. c. — Lagar-
ile, Socialisme ouvrier, Paris 19H.
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uritých skupin spoleenských dají se za dnešních ád uplato\

jen tímto zpsobem, touto methodou, musí hnutí, jež proti t

praksi jako bezvýsledné stojí, hledati njakou jinou methodu, kte

by se svými zájmy zvítzilo. A tato methoda je jedin r e vo 1 u

Tou jedním rázem chce syndikalism obrátit ády spoleenské a za\

instituce, v nichž by byly ztlesnny jeho zájmy a idee.

Syndikalism je tudíž hnutí, jež na rozdíl od dlnické strany

litické (socialistické) koná sice také druhou hlavní skupinu jej

funkcí, ale methodou revoluní. V podstat tedy koná tytéž fun

jako každá jiná strana politická — i. jest orgánem pro projev

vle své skupiny; 2. chce uplatovat idee své skupiny ve spole

ských institucích (ovšem pomocí revoluce) ; má týž cíl a totéž

slaní jako strana jiná: upravování spoleenského prostedí, a

tvrdí, také ve prospch celku, i ve prospch svých stranník. T;

v ostatních smrech, vybudováním svého spoleenského systému t

oretického a pi své innosti, pi práci mezi kruhy sob uren}

a blízkými, pi pronikání do spoleenského života niím se podsta

neliší od ostatních stran politických.^

Jest tedy revoluní syndikalism totéž, co každá ji

(Strana politická v moderní demokracii. Jest však
[

litickou stranou sui generis, ponvadž druh
hlavní funkci politické strany sice vykonám
ale práv onou methodou, proti níž inno
ostatních stran je namíena a jež úpln r

guje všecky instituce našich moderních c

m o k r a c i í.

Existence revoluního syndikalismu, pes to tedy, že uplatni

své idee jinou methodou nežli ostatní strany politické, nijak nepop

a nevyvrací to, co bylo nahoe eeno o funkcích a charakteru pc

tickvch stran v moderních demokraciích.

1 Jinde odborová sdružení jsou více nebo mén odvislá od polítick'

stran dlnických nebo jiných. Zvláštní, syndikalismu blízké, by se mohlo z

postavení anglického tradeunionismu a jeho pomr k stran politické. V p

stat však je vc táž jako jinde s odborovými sdruženími. Politické str

všecky pronikají do tradeunionismu a on všecky akce uskuteuje jen jej

prostednictvím; i tehda, když má své vlastní delegáty v parlament. Tra

unionism není tudíž politickou stranou, naopak dává se stranami jinými \

a pronikat. Nejlépe je to vidt i v tom, že tradeunionism nemá theoretick(

systému, práv na rozdíl od syndikalismu revoluního ; a to práv také d

syndikalismu charakter politické strany.
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HZ toho všeho, co bylo zde o funkci strany eeno, vidíme, jak

Biirii dležitý orgán je to v život spolenosti moderní a demo-

ratické

:

Strana stoji ke státu v tsnjším spojeni nežli každý jiný faktor

"^jnho života.* Její innost, její vliv, její snahy pronikají do

;i7.sích hlubin spoleenského boje. Ona je organisátorkou vle
iii <ii je hýbatelem politického vývoje a pokroku spolenosti, ona

11 pravidla Spoleenského žiti, ona stojí na stráži proti každému

II ii/.iti ttioci orgány veejnými, ona uáetuje spolenost ped hlu-

kvmi otesy, ona jest pákou a podkladem všeho veejného života

il)CC.

Politická strana takto organisuje spole-
iský život v moderních státech demokrat i-

N v c h." Sama je nutným produktem moderního demokratismu, ale

iroven jeho doplkem a jeho podmínkou. 2e demokratism jako

Mm
spoleenského života je vbec možný, že to, co je v ném obsa-

mže se provádti a uskuteovati, za to dkuje jen politické

Tím ovšem není eeno, ani že politická strana je spoleenský

ktor bezvadný, ani že musí pro vždy existenci svou zachovat.

' A. H. Morse, 1. c.

* Bryce, o. c. II. stx. 5.: The great moving forces in America are the

1 ties.

NAŠE DOBA. K. XIX., i. 9.. 1912. 20. er»na. 43



Sociální musea.
Napsal Josef Tomas.

(Pokraování.)

V pedsíni budovy jsou vystaveny pístroje k ochran zraku prc

prachu, plamenm, ostrému svtlu a pod., dále pracovní oblel

pro kovolijce atd. U vchodu do hlavní sín jsou umístny etné stro

a transmisse. jejichž nebezpené souástky jsou ohrazeny zábradlí

a míží
;
jsou tu jeáby, výtahy, stroje na obrábní deva a kov

brusy s vyssavaem prachu, stroje tiskací a k výrob papíru ; áí

bezpenostní opatení pro parní kolte (manometry, alarmové a be

penostní ventily), pro motory rzných druh, pro transmisse a
j

áby ; rzné pístroje, sloužící k zabepeení dopravy na drahách, et

pístroje pro práce v dolech (na p. lampy, které lze otevíti jedl

magnetem v místnosti zvláš k tomu urené, takže výbuchy v dolec

zavinné nedbalým otevením kahance, jsou vyloueny), pístroje u;

váné pi pracích ve válcovnách, lomech, pivovarech, na stavbách at

Sta fotografií a diagram doplují tyto sbírky a nahrazují ony stro;

kt€ré pro nedostatek místa nelze vystavit. Zvlášt pak chci upozon

na skupinu chemického prmyslu, v níž se mezi jiným nalézají et

nádoby k bezpenému uschování benzinu, výbu
nýchaholavýchtekutin a pod. ; tyto nádoby jsou opatei

rourou dle systému Davyho, která zabrauje vniknutí plamenu do n

doby a tím výbuchu tekutiny. (Vystavuje Fabrik explosicwissicher

Gefásse v Salzkotten). Zavedením takových bezpených nádob v n

šich obchodech, živnostech a domácnostech zabránilo by se etn}!

neštstím, která bývají u nás vyvolána nedbalým zacházením s výbi

nými tekutinami; užívání jich mlo by býti pímo naízeno. —
Druhé oddlení této výstavy, které je vnováno rzn>

zdravotním opatením, má svou povahou dležitost také pro šir

mimodlnické kruhy, nebo vedle zdravotnictví v živnostech a dílná

všímá si sociální hygieny vbec. Vedle tohoto svého širší

obsahu a všeobecnjšího významu má toto oddlení také tu pro na
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. iioméry znanou výhcHlu. že jeho zízeni nevyžaduje tak roz-

hlých místnosti ani velkého nákladu, jako oddlení dfive popsané.

Kuzná opatení sledující Oliratni dlníka ped !ikí)dlivýnii vlivy

< , které pozvolna jMxIkopávají jeho zdraví, postrádají ovsem té

rostední názornosti, jnkou se vyznauje fiddélení stroj; jeho

i.im je však mnohem rozsáhlejší a hlubší, nebo smuje netoliko

inirnni úmrtnosti mezi dlnicivcm nkterých olK)ru prfimyslí>-

I na p. otravou prachem, jedovatými plyny a vznikem tulicrku-

. nýbrž šií svj vliv i do domácnosti dlníkovy a konené má
( 1 zli'|)šiti sociální hypienu nemajetných vrstev vbec.

Hlavni podmínkou hygieny dílen je zajisté istý vzduch, proto

II skupina vystavených i)ístrojú slouží ke zkoušení, odvádní

mého a pivádní erstvého vzduchu. Avšak výmnou vzduchu

lo by ješt zadost uinno zdravotním opatením v dílnách, neb)

ko více nežli zneištný vzduch ohrožuje zdraví dlníku prach,

v se v nkterých odvtvích prmyslu vyvinuje. Proto zvláštní

Ivv zasluhuje skupina, sestavená prof. T. Sommerfeldem, která

ruje význam prachu pro zdraví dlníka. Skodli-

prachu pro lidské zdraví je rzného stupn dle morfologické po-

\ rozliných jeho druh, jak se jeví mikroskopickým zkoumáním.

i.ivka obsahuje v lahvikách nejdležitjší, v prmysu se vysky-

! druhy prachu, vedle nich pak jsou mikrofotografické obrazy

!ého druhu, na nichž vidíme, že nkterý prach je složen z emorf-

. mén škodlivých souástek, jiný ze špiatých, oste zahrocených

k. jež nebezpen psobí na tkanivo dýchacích orgán. Na ana-

ukých praeparátech a barevných obrazech jsou znázornny ásti

ých plic pokrytých vrstvou prachu; plíce uhlíe jsou úpln erné,

kovodlníka pak psobením škodlivých souástek jsou zbar-

V ervenolinéd a nákaze tuberkulosou snadno jsou pístupny.

Rzná hygienická opatení smují proto k tomu cíli. aby odstra-

nebo alespo zmírnila nebezpeí, které vzniká dvchacímu ústrojí

otva stálým vdechováním prachu a škodlivých plyn. Výstava

hujc t. zv. respiratory, dýchací to pístroje v podob pilby, které

uk mají tu nevýhodu, že znesnadují dýchání a tím mají škodlivý

na zdraví. Za tím úelem byly hledány jiné prostedky, založené

,
rincipu, aby byly škodlivé pímsky vzduchu hned na míst svého

\iiku zneškodnny nebo odstranny a tak aby jim byl pístup do

v zabránn. Tomuto úelu vyhovují rzné pístroje pipevnné
trojích, které vzduch prachem, pilinami nebo plyny zkažený

avají a rourami odstraují (na p. pi obrábní deva, kovu, pi
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pecích a pod.) ; jiný velmi jednoduchý pístroj slouží k niení otra

ných plyn, které vystupují ze železných koš s hoícím koksem,
j

se ho užívá k vysoušení staveb a rozehívání zmrzlé pdy ; v naši

mstech takové plyny otravují celé okolí.

Zmínil jsem se úmysln podrobnji o tchto ochranných op

teních, ponvadž jejich velká dležitost je u nás dosud pezírár

Tím však nejsou ješt vyerpána všechna zdravotní zaízer

nebo škodlivé látky vnikají do tla netoliko dýchadly, nýbrž také 2

žívacím ústrojím a kží. Aby jedovaté látky na rukách zachycené r

picházely do tla s potravou, aby rodina dlníkova byla chrán

ped nákazou, která by se pracovním oblekem mohla do jeho domj

nosti penésti, dále aby zdraví bylo podporováno istotou tla, js

ve mnohých továrnách zaízeny zvláštní jídelny, oblékámy a koupeli

jejichž vyobrazení se nalézají na výstav. Také vzorné pracovní stc

znázorují, jak chránit tlo ped zkivením.

Pojednal jsem dosud o rzných opateních, která pímo souv

s dílnou a prací dlníka. Sociální zdravotnictví však jde dále, vni

do obydlí dlníkova a hledí zlepšit netoliko jeho bytové pomr
nýbrž i výživu, ímž nepímo vykonává vliv na ochranu je

zdraví v továrnách. Také tato ást výstavy zasluhuje podrobn

zmínky, nebo má rozsáhlý význam pro všechny vrstvy lidu sociál

a hospodásky slabé.

Výživa stedních a chudších vrstev lidových vtšinou není úel

zaízena, protože se neopírá o znalost výživné ceny potravin. G'

výstavy podává dostatené pouení v tomto smru a je zárove é

zornou pomckou pro pednášky, které se tu konají nejen o výž

nosti, nýbrž též o píprav jídel. Vylíit vše, co se podniká v Nmec
v píin pouování lidu o úelném vedení domácího hospodáští

pesahovalo by daleko meze tohoto lánku. Mohu zde jen strun 11

znait, že také v tomto smru lze prakticky a bez velkých výloh,
|

osobní úastí jednotlivc pracovati pro sociální hygienu. Theoretic-

teba sebe pesvdivjší pouování o škodlivosti alkoholu zst?^

bez žádoucího úinku, není-li zárove vhodné náhrady za alkoholici

nápoje. A tu není lepšího prostedku, nežli poskytnouti dlnicí

v každé dob dostatené množství vody, což v továrnách jist neps'

obtíží, aby si kdykoli mohlo pipravit kávu a jiné teplé nápoje. 1

muto úelu vyhovují praktické plynové samovary vyrábné firni!:

»Dessauer Zentralwerkstatt«, která také vystavuje jednoduché

stroje k ohívání jídel do továrny z domova pinesených. '
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ledky sociální pée docílené v oboru bytové politiky, lidového

lí, ochrany déti a mládeže jsou znázornny v malém pavillona

lými dioramaty délnických kolonií, fotografiemi a jinými po-

li. Také ústední spolek pro léení plicnich chorob podává tu

své innosti,

ystavu pak dopluje ítárna a knihovna obsahující lite-

iiiru ze všech oborfi sociální pée, které jsou na výstave zastoupeny.

Kr. bavorské museum pro péi o dlnictvu v Mnichovi.

Uovnéž tkr. bavorské museum pro péi o délnictvot vzniklo

Íímo z psobnosti úadu pro živnostenskou inspekci a bylo zak>ženo

Iednim inspektorem Karlem Poellathem r. 1900; od

itopíidii r. 1906 sídli ve vlastní budov, kterou zemé postavila.

Jeho innost záleží v tchto úkolech

:

1. podporovati snahy smující k ochran dlnictva a sledovati

'škeré novoty v oboru ochrany ped úrazy, hygieny v živnostech,

lev byt a výživy, dále zlepšení života dlník;
j. znázorovati práci na stroj ícli v innost uvedených a pod.

< použitím ochranných opatení, zkoumati a prakticky pedvádti

uyé bezpenostní pístroje

;

i 3. konati pednášky o ochran dlnictva, hygien v živnostech

lood.

;

4. zíditi veejnou knihovnu.

Ministerstvu kr. domu a zahraniní politiky, jemuž museum
jjiléhá, je vyhrazeno pidliti ústavu další úkoly a použíti ho k úe-
dn podpory emesel.

', Všimnme si, že to je státní bavorský ústav a že na prvním

f^t stanov má sociální péi v širším smyslu a teprve na druhém

cirannou techniku.

Musejní sbírky nalézají se ve sklepu (strojovna), v pízemí
ní sí, výstava stroj, dílny, fotografická laborato, místnost

,
pednášky atd.) a v prvním poschodí (druhá výstavní sí

sallerií, knihovna a ítárna).

Ij,

Hlavní skupiny jsou:

j
A) Ochranná technika:

'. I. ochrana osob zamstnaných na stavbách;

2. ochrana ped úrazy pi parním pohonu

;

3. ochrana ped úrazy v elektrotechnice;

4. ochranná zaízení v rzných odvtvích prmyslu (v textil-

ii 1. pi zpracování papíru, kže, odvnictví, ištní, tiskaství)

;



678

5- ochranná opatení pi zpracování kamene a zemin (v lome

cihelnách a pod.)
;

6. ochranná opatení na motorech a transmissích

;

7. ochrana ped úrazy v prmyslu železáském a kovodlné

8. ochranná opatení na strojích pro zpracování deva;

9. ochranná opatení v prmyslu potravináském

;

10. ochranná opatení na výtazích a jeábech;

11. hospodáské stroje;

12. ochrana ped nebezpeím ohn, výbuchu a zadušení.

B) Hygiena v živnostenských závodech:
1. suroviny a postup pi jejich zpracování. Onemocnní;

2. vytápní, osvtlení, vtrání a odstraování prachu

;

3. dlnické jídelny, prádelny a koupelny, záchody;

4. zaízení dílen

;

5. pracovní obleky a výzbroj

;

6. ochranná oní skla a dýchací pístroje;

7. první pomoc pi úrazech.

C) Byty a sociální zaízení rzného dru I

1. dlnické byty;

2. úady pro zprostedkování práce a pod.

;

3. živnostenské a obchodní soudy;

4. zaízení rzného druhu.

D) Alkoholismus.
E) Ochrana kojenc.
F) Výživa.
Také mnichovské museum klade znanou váhu na ochran

techniku, širší zdravotnictví však pi tom nezanedbávajíc.

Pozornosti zasluhuje odborná knihovna pro s

obsažnost i úelné rozdlení, z nhož si lze uinit pojem o psobn

dlnického musea; knihovna zahrnuje tyto obory:

1. technické, živnostenské a sociální asopisy, odborné a úe

vstníky

;

2. zprávy živnostenských inspektor, odborových sdruž

emeslnických komor a jiných úad, korporací a organisací

;

3. ochrana ped úrazy. První pomoc pi úrazech

;

4. zdravotnictví, hygiena v živnostech

;

5. dlnické pojišování, nemocenské, podprné a úmrtní poklac

sanatoria a všeobecná ochrana dlnictva;

6. byty, výživa, hospodáské pomry, spoitelny;

7. pokraovaní, a lidové vzdlání. Otázka uovská;
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1. dluickc .s|H)ll<y, sckrriariáty, výbory, záležitosti délnic a £en-

itázka

;

. všestranná pée o veejné blaho. Ochrana détí;

fo. živnosti a prmysl. Musea a výstavy;

II. zprostedkováni práce. Živnostenské a obchodní soudy.

itárna obHaliuji- radu odlx>rných asopísfi.

výstavních pixlminek chci alespo na to upozornit, že dopraví

itáž vystavených pístroj se déje na náklad vystavovatelfl, i\mi

Tovnéž zílfiraznn osot)ni prospch výrobk ili reklamní ix)vaha

\\y tu ovšem není sice úelem, ale vy\>\ývh jak«í pirfM^ený d-
z |x)vahy vci. Vše ostatní je bezplatné, což ovšem také platí

pu do musea.

ddlení alkoholismu obsahuje vedle statistických pe-

(od známého prof. Kraejx!lina) anatomické pracparáty lid-

srdce normálnílio lovka a pijáka, ledviny a jiné ásti lidského

ikažené alkoholem.

Rovnž pouné je oddlení pro kojence, v nmž je graficky

itisticky znázornn rozdíl mezi úinky kojení a umlé výživy dtí

ikázána velká úmrtnost dtí umle živených v celé Evrop.

V rozsáhlém oddleni potravin, kterému se velká pée
ije, zasluhují zmínky tyto vystavené pedmty: grafické znázor-

.cen nejdležitjších potravin za posledních deset let, rozbory

ivnosti potravin pro lidi rzného vku, obrazy jedlých a jedo-

hub, domácích i moských ryb: skupina rzných druh mléka

s oznaením výživnosti ; t. zv. »prenosné kuchyn*, ve kterých

po nkolik hodin udrží svou teplotu ; vzrst kávovníku a prí-

kávy prosté jedovatého koffeinu; výživnost

kakaa, luštnin atd.

O stoupající oblib musea a porozumní obecenstva pro jeho

nahý svdí poet návštv, který r. 1908 stoupl o 46%> totiž

lO v r. 1907 na 10.591 ; msíní prmr iní 1216 osob.

. Svou innost šíí museum hlavn pednáškami a projekcemi

i»braz, na koovné výstavy není dosud penz. Vedle toho udluje

nuseum rady a pokyny, z nichž bylo — vedle ady menších — 65 ob-

imjších (proti 28 v pedchozím roce) a to z tchto obor: 19

L* strojích a transmissích, 7 o výtazích, 4 o opatení stroj a motor,

1 o nebezpeí ohn a výbuch, 10 o respirátorech, odstraováni

'•rachu, otrav olovem a pod., 5 o potravinách, 6 o bytové otázce a

lomech pro svobodné, 3 o vynálezech a patentech, 2 o továrních
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knihovnách, 2 o dlnickém pojišování, i o zamstnání mladých d(

ník a I o pracovním ádu.

Vidíme, že dlnické museum klade nejvtší váhu na i n n o .'

informativní, kterou se hledí piblížit svému vzoru — paí

skému musée sociál. Této jeho snaze nasvduje úeln ro

dlená knihovna, která výbrem spis zasahuje daleko za meze zájrr

ist dlnických zahrnujíc všechny obory sociální pée, a pak písemi

propracování rzných themat, která se ovšem ídí poptávkou. Pí

sobnost a význam tohoto musea je mnohem širší, než název a stano\

naznaují.

Sociální museum ve Frankfurtu n. M.

Frankfurtský ústav, nejmladší na evropské pd, byl po roi

píprav oteven i. ledna 1909. Jeho innost smuje pedevším I

zdravotním pomrm v živnostech, liší se však ponkud od podol'

ných ústav jiných; jeho program je:

1. pstovati styky s prmyslem a živnostmi, vdeckými a techn,

ckými autoritami na pd hygieny v živnostech, zvlášt pak se stá;

nimi a odborovými orgány dozorími a to s neodvislého a nestrar

ného stanoviska;

2. sbírati a systematicky zpracovati všechnu literaturu o hygien

v živnostech, výroní zprávy živnostenských inspektor domácíc

i cizozemských, dále sbírati popisy, výkresy, fotografie, modely a pec

význaných hygienických zaízení a ochranných opatení v závodech

3. uveejovati popisy osvdených opatení k ochran pe
nemocemi a úrazy v závodech i výsledky vlastních výzkum

;

4. pracovati zdravotní dobrozdání a plány, hledati vhodné prc

stedky pro zamstnavatele, konstruktéry, vynálezce a úady z

úasti fysiologického nebo jiného vdeckého ústavu;

5. hledati vhodné cesty a prostedky k bezvadnému výkon

tovární práce se zetelem na ochranu dlnictva, ímž také zamsl

navatel má býti ped škodami a ztrátami chránn

;

6. rozšiovati znalost živnostenské hygieny odbornými kursj

a pednáškami.

Výsledkem vzpomenuté innosti je knihovna a dále dosud ne

etná sbírka, rozdlená v tyto hlavní skupiny : i . hygiena v živnoster

ských závodech, 2. ochranná technika a 3. sociální pée.

O výsledcích psobnosti tohoto mladého ústavu nelze si dosu

utvoit úsudek, je však na snad domnnka, že bude klásti vtší váh

na vnitní práci, než na výstavu ochranné techniky.
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/ úkolfi. které hned v poátcích vytknul výbor sk>žený ze sociál-

IMilitikíi a vdeckých pracovník, budiž uvedeno: výzkumy

ivé olovem, o mezích výkonností a únavé v rzných odvtvích

ivshi dle rozliné doby pracovní, zdravotní pomry v živnostech

zpracováni barev, pomry velkovýroby kyselin, o škodlivostí

ichu atd.

I Z uvedeného vysvítá, že psobnost tohoto ústavu omezuje se

j/n na zdravotní pomry v prmyslových závodech.

( Pokraováni.)
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VEEJNÉ HOSPODÁSTVÍ.
Pivtlení Bosny a Hercegoviny a uherské státoprávní nároky. -~ Finar
obti Rakouska na pivtlené zem. — Pipojení bosenských drah k c

matským a uherské pekážky v tom smru. — Spojení dalmatských d
s rakouskými pes chorvatské Pímoí neprovedeno odporem uherskýr
nedbalostí cislajtanské správy. — Pijetí branné pedlohy v Uhrách a

finanní dsledky. — Naše zadlužování do ciziny, obchodní pasivní bilai

a zubožený úvr obou stát v monarchii. — Dluhy zemské a jich pi
zejména v echách. — Spalné zabezpeení branné mocí bez finanní s

Tém již po tyech letech dospívá se teprve k parlamentnímu p

jednávání pedloh o pivtlení Bosny a Hercegoviny k našei

mocnáství, a to takovým zpsobem, že pedlohy cislajtanské íšské rad
i

dané mají podstatn jiný obsah nežli pedlohy pro uherský íšský sn

urené. V uherských pedlohách odvolává se vláda uherská na jak

historické právo Uher k Bosn a Hercegovin — (ješt z dob krále Maty;

Korvina), — kdežto v rakouských pedlohách o tom není nijaké zmíní

Vc ta však má svou dležitost zejména pro celé veejné hosi

dáství obou polovin íše. Zabrání Bosny a Hercegoviny ped 34 h

nestalo se bez tžkých finanních obtí ; vyžadovalo ohromných vyáí

na sta, ba tisíce million korun. A v tžkých i pohnutých dobách

sedmdesátých a osmdesátých minulého století musili jsme si peníze k tor

cíli vypjovati na úroky tém lichváské. Zlatá renta rakouská b}

tehdy prodávána za kurs tak nízký, že dosud z vypjeného kapitálu p

tíme 7^% roních úrok. Krom toho po celou tetinu století, co 2

brané zem ty naše monarchie spravuje, musíly se na n stále velké sur

dopláceti, jelikož jsou zemmi zcela pasivními. A v roku 1908 provec

naše zahraniní správa tu hloupost, že za jejich pivtlení po tic

letech zaplatila ješt Turecku zcela zadarmo asi 57 mil. K (2I/2 mil- t

eckých liber).

Nuže, všecky tyto veliké finanní náklady daleko více jak ze dv

tetin postihly království a zem v íšské rad zastoupené. Naše pol

vína íše udlala jist více než tisíc million korun nových dluh na p

vtlené zem, které jsou pro ní zcela neužiten vyhozeny. A to v

jsme dlali jenom proto, abychom dopomohli Uhrám k jich domnlérr
zvetšelému historickému právu, které si osobují na tyto pivtlené zem
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Vv vyhnili poslancckc sticiuovny ví(lc*i»ké l»yla »icc proti Kiimit" ná-

1 tlili rskcmu pijata velmi ostrá rcsolucc. Ale resolucc hc pra-

lijimají a vlády si jich ohycjué VHÍmají jenom tehdy, když jwu

\imm1. jinak bývají rcHolucc jen kouskem zbytené popsaného papíru,

, ioIk. je <l()k ladem na p. ped lety pijatá rcsolucc >^.ákova o zízeni

ké university na Moravé. O té druhé naši universit |K>malu jiz

ui politikové ešti sami budou zakazovati mluvit.

*

A Llii dovrdli své nároky na Bosnu a Hercegovinu jiz také nálc-

/a onu tetinu století uplatnit. 7. Cislajtanie lze »e do anektovaných

I dostati vbec jen jits Uhry. 7.eleznice bosenské mají piiKijení

c- k uherské síti (u l)osenského Brodu a u stanice Noví na hranicích

iiskochorvatských). Dalmácie, která je vlastn pouhým doplkem

IV a Hercegoviny a mela by na sta vhodných pístav pro tyto pi-

iié zem. nesmla býti dosud ani jedinou drahou
I s n o u spojena. U h i toho n e <l o v o 1 i I i.

liž dávno za vlády Koerbrovy bylo sice ujednáno, že bosenské žclcz-

iiiaji býti pipojeny k síti dalmatských drah (k pístavm ve S p 1 i t u

>ibeniku), ale ujednání to uherské vlády vždy dosud dovedly na-

!o zmaiti, hlavn také tím, že správou Bosny byli poveni od jak-

madarsti ministi.

Teprve nyní na naléhání samého bosenského snmu a za vlády mi-

1 B i I i s k é h o dosplo se ke vzájemné dohod o vybudování drah

-^n a ílercegovin, pi em konen snad také dojde k pipojení na

ilmatskou (spojkou A r z a n o-B u go j n o, která mla býti vysta-

již za Koerbra).

\lc Uhi byli by špatnými politiky a neznali by dobe slabostí našich

kdyby nedovedli i z této dohody znamenit tžiti. Pro Rakousko

. význam tra A r z a n o-B u g o j n o (pes loo km) vyžadující ná-

:idu asi 30 milHon korun a nejvýše ješt spojení Jajc s Banja-
i>u, které by také stálo nco pes 30 mil. K, ale bylo by zrovna tak,

více ješt, ve prospch Uher. Tedy v rakouském zájmu by stailo

li na bosenské dráhy nejvýše 60 million K.

Ale celý, mezi obma vládami ujednaný program bosensko-herce-

pvských drah bude vyžadovati až 260 mil. K s roním píspvkem asi

million K až postupn 10 million K od obou vlád na to

wlen dávaným. Na to by tedy Rakousko musilo pispívati

si 3^ mil. K až 61^ mil. K ron. A pece velká vtšina tchto
rah bude ve výhradním prospchu maarském! Je to zejména: i. pe-
tavená tra z Doboje do Sarajeva na dráhu s normální šíkou
oleji; dále tveré nové pipojení bosenské sít železniní na
horské trat ; z Doboje do áamace (na Sáv) , z Dolní Tuzly

r. rky (na Sáv), z Dolní Tuzly pres Blinu doRae
hranicích srbských, chorvatských a bosenských) a z Nového do

• : h a e (u chorvatského Pímoí). Tak draze si musíme od Maar
ykupovati jediné poádné spojení dalmatských drah k bosenským, které

y se v každé jiné zemi rozumlo samo sebou. Ostatn na tomto spojení

i;i hlavní zájem také spolené ministerstvo vojenství, které jinak bývá
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všemohoucím, když totiž se nejedná zrovna o Maary. Spojení pi\

.

lených zemí s Dalmácií a moem je jist strategickým požadavkem prv(

ádu

!

i

I

Ale není ješt radno Maarm viti, i když nco dávno nkolik í

slíbili a dali si to díve poádn od nás zaplatit. Tak dráhu z Arza

do Bugojna vykoupil již Koerber velikými ústupky a málem by se p(;

ani letos nebyla dostala do programu stavebního. A ji jenom nemusii:

vykupovati ješt po tetí nebo po tvrté

!

Že k tomu dosavadní zkušenosti dávají dosti podnt, dokáže se lei,

pi jiném souasném jednání, totiž o pipojení dalmatské sít ži

lezninína rakouskou pes chorvatské Pímoí. I

dle vyrovnání rakousko-uherského z r. 1907 zavázaly se ob dv vlá
že nejdéle do 10. íjna ipio budou krajinské dráhy p
pojenykeKarlovcm (v Chorvatsku) a nejdéle do posledního pt

since ipii že vystavena bude tra z Ogulinu — (tra z Kai

lovc do Ogulinu již dávno je hotova) — do Pribudie (na d;

matskochorvatské hranici) a odtud do Knina (v Dalmácii na dí

matské státní dráhy). Za to zárove mla býti vystavena druhá kol

na trati k o š i c k o-b ohumínskéz Jablunkova do Tšína (ve Slezsku;

Tedy dnes již by se bylo mohlo jezditi z Krajiny pes chorvats'

Pímoí do Dalmácie, kdyby se bylo provedlo vyrovnání rakousko-uhersl

z r. 1907. Ale po dnes na všech tch projektovaných tratích, kte

by dohromady inily asi 308 km, se ani nekoplo, ba nevyk
konaly se ani jakékoli nejmenší pedbžné práce!

Ale nesmíme tu dávati vinu jenom Maarm ! Ti se zachovali zrovr

tak, jako naše všecky rakouské vlády od r. 1907. Nebo z onch tratí p
pojných v celkové délce 308 km pipadalo na Rakousko dosti znar

ást y2 km (v Krajin a v Dalmácii), ale ani na rakouské pd
se neprovedly žádné pípravné práce. Pouze lete

(v r. 1912 už!) znovu se zaalo jednati s uherskou vládou a slíbena by

dvoukolejná tra od Jablunkova pes Tšín až do Bohumín
na uherské dráze košicko-bohumínské a povoleno této dráze používal

bohumínského nádraží (rakouského), aby se snad konen poalo néc

dlati pro pipojení tratí dalmatských k uherským a rakouským. Když ta

rakouské vlády dbají o prospch svých vlastních zájm, nedivme se, ;

Maai nespchají pak plniti svých slib! Pro by mly býti uherš

ministi rakouštjší nežli samy vlády cislajtanské?

Ob vlády však mají jiné pilnjší starosti nežli péi o náležité v}

budování železniních a obchodních spojení! Pedevším se jedná o nov
branný zákon a o povolení nových velikých bemen na jeho pn

vedení. V Uhrách si ty starosti už odbyli ! Pispním policie konen
hrab Štpán T i s z a zdolal neupímnou hlomozící opposici J u s t h o v 1

Košutovu a Apponyiovu, a branné zákony v nkolika minutác

byly odhlasovány v uherské snmovn poslanc, kde díve se ani k jejic

projednávání bývalý min. pedseda K h u e n-H edervary po celý ro
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nohl dostati. O jejich finanní dfl»lcdky UhH si mnoho hlavy nelámou.

to jsou úhradou p<> vétiiné námi zaplacená cla ze životních poteb,

:o zbývá dopláceti od obou stát, z toho dvé tetiny zaplatíme my

:illajtanii.

Jestliže nicmén Uhi také musí na úhradu zvýicných válených

láni dlati nové dluhy, patrné i tyto vypjované peníze politikové

britl shánéjí jen v Cislajtanii a v ciziné. Pi tom si asi myslí jejich

dy: naši starosti jest pouze, jak bychom si peníze co nejsnáze vy-

iili. naii vitelé a le pak uz sami starají, jak a kdy jim své dluhy

ktime!

*

\ je jisté na pováženou, jak lehkomyslné se délají dluhy v Cis

i
1 r a n s naši monarohio. Nasc státníky neleká už nikterak, že je náš

t r jak rakouský tak uhorský nejhorší skoro v cele Evrop. Ministra

. Iského nijak neznepokojuje, ze naše 4%ni renta klesla již

/ 88%. To prý je zcela vysvtlitelné, že kapitalisté chtí míti

kapitál zúroený 4^2% ron I

\lo p. ministr Zaleski zapomnl dodati, ze takové, — jinde v Evrop

né, — úpln zajištné úroky 4^/2% ron pravé u nás umožnil jen

\ýin stálým neniírnýn) dlužením. Itálie, která již osm msíc vede

vlnou válku s Tureckem, prodává své sV^c"* ""^"^X ^^ **"" 97V2%'
1 vil) naše 3Ví?%"* ""^"^^ stoji pouze 77% a 4%n> renta klesla až na

\ pece ped lety byl italský státní úvr nepomrn horší nežli úvr
^ký!

oti tonmto stálému klesání rakouských (i uherských) státních pa-

,
,. nepomže nikterak, když se bude poroueti spoitelnám, pojišovnám

i)šcm rzným bankám, aby kupovaly za své vklady státní renty. Takové

y nemohou kursu státních pjek pranic prospti, když ani státní

ky nelze sehnati z domácího kapitálu, nýbrž když jsme odkázáni

I žení v cizin.
*

v do ciziny se zadlužujeme strašn. Ukazuje to pedevším stále pa-

ii naše obchodní bilance. Náš vývoz je mnohem menší než pívoz

la pivezeného zIxdží pevyšovala cenu zboží do ciziny vyvezeného:

v r. 1907 1908 1909 1910 191

1

o mil. K 447 142-8 427-5 434-1 777-:^

tyi msíce r. 1912 již iní pebytek pívozu nad vývoz 383 mil. K!
Xaše monarchie je do ciziny siln zadlužena. Jist aspo pes 400

1 1. K ron dlužných úrok musíme platiti do ciziny. Tedy za pt let

'd 1907—191 1 vetn) zstali jsme dlužni pes 2000 mil. K úrok ze

ých dluh v cizin a k tomu ješt nedoplatky za zboží z ciziny pive-
ié inily (pasiva obchodních bilancí) za to ptiletí 182614 r"il- K. Tedy
\ o zadlužení cizin za ono ptiletí dlalo by mnoho pes 3800 mil. K,

m-ii ješt daleko vtší. Nebo naše pasivní platební bilance

"3ti cizin je možná ješt vyšší, nežli jak je zde pedpokládána, totiž
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400 mil. K ron. Nebo jen tím novým vyšším zadlužením cizin 38

mil. K pibylo by pi dnešní úrokové míe 4l>'2% ron již nových další

dlužných úrok 170 mil. K ron

!

Taková ísla smutn zarážejí a mla by zejména pohnouti naši

nanní správu k vážným úvahám. Zatím se strojí jenom nová, vysoká bi

mna vojenská a dále všechny investice železniní, na vodní cesty a(

odkazují se rovn na nové dluhy, a podobná vydání nedají naprosto žád

istý výtžek pro státní finance.

A pi tom ješt všechny zem se nutí ke stálému obrovskému, via;

nímu dlužení. Kde by si finance zemské byli mohli sami njak bez ve

kých deficit aspo trochu upraviti, tam to bylo pímo za pomoci vl;

zmaeno. Tak svévolné obstrukci nmecké na snmu království Ceskél

piskoeno bylo na pomoc se strany vládní, že nebyla ani povolena zemsl

pivní dávka, ani nebylo pipuštno zvýšiti zemské pirážky. A pece by :

samé pivní dávky (zvýšené na 4 K z i hl) bylo možno v echác
vytžiti tém 35 mil. K ron a tím by bylo po zemském deficit

a zbylo by ješt nco pro úpravu plat uitelských!

Rozumj takové státnické politice kdo mžeš ! Ale jak je možn

aby pro takové vlády se zvednouti mohly i eské ruce, když ani nehl

díme ke všem píkoím, která se nám schváln skoro djí v životníc

zájmech národních? Vždy ani Nmci v Cechách, kdyby rozumti cht

jen trochu svému hmotnému prospchu, nemohli by ani chvilku strp

podobného zoufalého hospodaení, které ukládá zemským financím každ»

roní zvyšování zemského deficitu nejmén o i nýllion K následko

nových dluh na uhrazení úrok z nezbytných schodk.

*

Ale také vojenská správa by mohla trochu pemýšleti, zdali to us

lovné zbrojení v míru bude co plátno, kdyby pro válku skuten se pa

nedostávalo penz. Co platný byly by milliony vojska, kdyby je nebyl

možno ve válce vyzbrojiti a v poli vydržovati pro nedostatek penz?
A k tmto úvahám pímo ponouká finanní tíse rakouská. O uhersk

ani nemluvme, Uhi svého kapitálu vbec nemají a jejich zadlužení d

ciziny je takové, že by nedostali bez naší pomoci a bez našeho prostedkc

vání ani halée vypjiti.

Nuže, Rakousko má nyní skoro 13.000 mil. K státního dluhu, na njž s

platí na 520 mil. K roních úrok. Roní suma státního vydání iní pe
3000 mil. K a vzroste brzy zajisté asi na 3500 mil. K, když se do toh

zapotou také ta vydání, která se uhrazují dluhy a která by se mla hra

diti z bžných píjm. Tato státní vydání jsou už pomrn (na hlavu

vtší nežli v bohaté Francii. Jak je chce chudé Rakousko vydržeti? Ne
ml by se najíti takový vojenský rozhodující initel, který by si zopa

koval známé rení, že pro válku je teba prvn penz, za druhé pn
a za tetí penz, a který by se spokojil radji s menším potem vojské

které by pak mohlo býti lépe finann podepeno? Nebyl by to práv i:

nejvyššího rakouského vlastenectví? —ek.
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VÉCI SOCIÁLNÍ.

ébní pragmatika v plenu iníraovny. — Pracovní rád ielesoiinich d*l-

I
— Stávka <loi)ravnfch dflnllcft v Londýn*. — TarífnJ •mlouvy v Anglii,

'olltické Hlávky v Uhrách a Belgii. — Ze lociálnlho hnuti domi i v ci-

xin6.

Služol)ní pragmatika státních iírcncfi projednána

jii v výboru doslala se do plena poslanecké .snémovny. Jc<lnání vý-

^ neposkytovalo úednictvu pílišných záruk, že služební pragma-

I

nestane se prostedkem ke zotroeni jeho, nýbrž tím. cíni býti má:

IVOU jeho služeiiniho ponicru. Výbí)r mel obas svobí)d(>inyslné zá-

ity, pijímal dodatené toávrhy státním zízencm píznivé, zamítal

tnovení vlá(hú pedlohy smující k tomu, aby úednictvo bylo zba-

b svýcii obanských práv. Vláda vsak s vytrvalostí lepší vci hodnou

ila na své púvo<hii pedloze a stávalo se, že výbor této houževnatosti

ly ustoupil a svoje usnesení rcvokoval.

Jednáni v plenu snmovny — pro úednictvo nepíliš slibné — za-

1 zpravodaj, inladoeský poslanec Cech, oznaiv dnešní den za hi-

ický pro státní úednictvo a služebnictvo. Jednání výboru sledovalo

cil vyhovti jxikud možno tužbám státních zamstnanc, pi tom

ic neoslabiti káze, která ve spoádané státní správ jest nezbytn

tiou, aniž by pi tom úednictvo bylo ujameno. 2el, že zpráva refe-

tova ohledu na >spoá(lanou správu státni« obtovala tužby úednictva!

v bychom zajisté velmi rádi zajistili své úedníky tak, aby se mohli

a bez starosti vnovati svému povolání ; bohužel však pekáží

1 uunni tohoto úmyslu špatný stav státní pokladny. Kdykoli výbor

I! lil ponkud nábh, aby se zachoval splendidnji, vždycky upozoro-

istupci vlády, že to není možno z dvod finanních, a že by tím

jednána nová pekážka sankce.* Výbor pizpsobil se tedy pání

ale pak jest otázkou, zdali bylo vcí oposiního poslance, aby

1 referát. ^Oekáváme, že výhody státním zízencm poskytnuté

popudem k dalšímu naptí všech sil, takže tento pro státní život

keré obyvatelstvo dležitý stav bude i na dále rozvíjeti osvdenou
st a horlivost v práci a odzbrojí takto etné nepátele automati-

postupu.« prohlásil nikoli zástupce vlády, nýbrž len oposice, po-

Cech.

\ pece vláda nebyla spokojena ani se znním výborem vypraco-

viým ani se zprávou posl. echa a ústy ministra vnitra dra Heinolda
' ''' tsila optn, že pijetí §§ 31. a 32. (o vykonávání obanských práv)

c\ú vládní pedlohy je conditio sine qua non. Vláda jest prý da-

1 a úmyslu tlumiti veškeru spolkovou innost úedník, nemže se však

vivíti pesvdení, že úastenství na spolkovém život mže za jistých

I Iností píiti se úedním povinnostem, které úedník pevzal. Týravé

jiiživání § 32. po stránce politické nebo dokonce národní je vlády da-

J o. Poslanec Forstner však dokázal ihned tajným obžníkem víde-
5-'ho poštovního presidenta, že takový úmysl je vlád bližší nežli ministr

Vitra doznává.
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V podrobné debat pijat k paragrafu i, dodatek poslance Šmenj
Politické, konfesionální nebo národnostní dvody nesmjí pi ustát

vování úedníka vykonávati žádný vliv«; dodatek pijat proti votu vl
,

a zpravodaje echa.
K § 31. navrhl dr. Ofner dodatek: »Byla-li porušena státooban

práva úedníkova, má týž právo stížnosti k íšskému soudu. « Dodí 1

tento zamítnut, a §§ 31. a 32. pijaty ve znní výborem vypracovaní

Dlníci železniní bojují po léta za vydání pracovní
ádu. Nyní konen splnila vláda svj slib a vydala dlouho oekáv
pracovní ád. Avšak místo uspokojení ozval se ze ad dlnictva jed'

svorný výkik protestu. To, co vláda pinesla, není zlepšení, nýbrž zV

šení dnešních pomr. Rozdlením dlnictva na stálé (to je nejnutni'

minimum), nestálé a výpomocné má býti do ad dlnictva zanesen

svár. Právní postavení dlník zstalo stejn nejistým, jakým bylo dos

libovle pedstavených stejn neomezenou. Za to však má býti pracovt '

ádem na píšt znemožnna pasivní resistence. § 18. stanoví, že »dl
mže býti okamžit bez výpovdi propuštn, když plnil pidlené pr

,

a služební výkony úmysln tak, že tím byla ohrožena bezpená a pral
dlná doprava,* »provinil-li se agitacemi a štvanicemi personálu,

jsou s to zviklati disciplinu, nebo svádí-li, nebo hledí svésti ostatní c

niky nebo zízence k neposlušnosti ve služb, k innosti, jež by ohro

vála bezpenou a pravidelnou dopravu, nebo nepoádnému životu, an<

k nemravnému nebo protizákonnému jednání*.

Pracovní tento ád byl vydán po pání dlnictva, ale bez jeho sou
nosti; potebám jeho pak nejen že nevyhovuje, nýbrž asto i odporu

Možno oekávati, že dlnictvo železniní se s ním nespokojí a bude se <i

máhat píslušných zmn, což sotva bude provedeno klidným zpsobem,

23. kvtna byla v Londýn proklamována stávka dopra^
nich dlník, do které vstoupilo ihned 120.000 muž. Za dvod

"

uvádí zamstnání neorganisovaného dlníka, ve skutenosti však se sel

lovalo ke stávce již dávno, ježto jednotlivými zamstnavateli nebyla (•

držována ustanovení kolektivní smlouvy. Vládní šetení o píina
stávky, provádné sirem Edvardem Clarkem, konstatovalo sedm sporný

bod, jež vznikly z rzného výkladu kolektivní smlouvy; v pti bode

uznává se oprávnnost stížností dlník. Sprostedkovací innost vlá

setkala se s odporem zamstnavatel, kteí jsou z velké ásti neorganií

váni a nechtjí uznati kolektivní smlouvu, již ujednala organisace. S

tuace piostena tím, že pístavní dlníci jiných anglických pístav odi

rají vykládat lodi pipluvší z Londýna.

Úsilí vlády nese se za zízením rozhodího soudu; dlnictvo vyslov

s tím souhlas, zamstnavatelé však tomu odporují. Pro pípad, že by

svém odporu setrvali, chce dlnický svaz prohlásiti všeobecnou stav.

dopravní. Lloyd George oznauje za pedpoklad míru v dopravnictví 2:

mstnavatelský svaz, který by musil býti dostaten silný, aby donu,

všechny zamstnavatele k zachovávání smlouvy. Totéž platí ovšem o d«

nictvu. I
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i'()slc(lní sociální boje v Anglii, nevídané svými rozméry, dávají za

clu icni, kdož tvrdi, ic tarifní smlouvy neoslabují boje-

hiivosti a bojeschopnosti proletariátu, nýbrž naopak,

mto posilují. Individuclni smlouva pracovní je dnes možná pouze

iii.ilovýroW. Ve vclkoprmyslu není možno Htatw>viti imlividuclní |>od-

iiiky pracovní, naopak tyto jsou upravovány kolektivn i tam, kde o ko-

i livni úpravé jich není ani reci. Je však v zájmu olxju stran, aby úprava

l.yla provedena vdomé; výsledek úpravy závisí na pontéru sil koni-

tit. zbroji tudíž obé strany. Ježto pak (bba platnosti kolektivní

ivy je pesné stanovena, snaží se obé strany k nejbližšímu jednáni

I nejvíce sesilit. Tato snaha je dnes nejmocnjší vábnou silou organisací.

ríkladcm je pravé Anj^lie se svými nejdokonalejšími organisacemi

nejvétším poetem kolektivních smluv. Roku 1910 bylo v Anglii v plat-

iti 1696 kolektivních smluv pro 2.400.000 délníkfi. Vedle centrálních

ihiv. stanovících všeobecné podmínky pro celou zemi, jsou v témže

boru inistni smlouvy. Ti centrální sndouvy upravuji všeobecné pra-

"'i podmínky asi millionu délníkú; jW smlouvy zahrnují každá více nežli

I délnikú, 1659 smluv mén než 10.000 dlník.
Iracovní smlouvy upravují ponejvíce mzdu a dobu pracovní, a obsa

ustanoveni o smiréich soudech. Tchto bylo 278. V období 1900 až

. <) vyrovnány jimi 7404 sporné pípady, a pouze ve 104 pípadech došlo

-taveni práce.

*

\o svém boji o všeobecné právo hlasovací proklamovala uherská
ilní demokracie všeobecnou politickou stávku
icšského dlnictva. Stávka tato svým rozsahem zdaleka nedosáhla

i> y dlnictva pražského, ale svým krvavým prbhem pedstihla

lilivé dni listopadové r. 1905. V Uhrách vládne Stepán Tisza. Rytíské

liy vysloužil si ve svém tažení proti Slovákm, svým brutálním po-

111 proti uherské demokracii dokázal, že jeho »silná ruka« nese-

i. Neobával-li se ped tváí celého svta strhnout klamnou roušku

> rského Ižiparlamentarismu. tím mén skrupulí cítil, když proti d-
rujícímu dlnictvu užíval osvdeného prostedku maarské paci-

: vojska a etnictva. Jeho zásluhou promnily se ulice budapešské

kolik dní v jevišt revoluce, kde z pevrácených voz tramvvayových.

:iné dlažby a parkových laviek zizovány barikády, o nž svádny
mezi demonstranty a vojskem, kde z peražených plynových kande-

r plápolaly ohnivé sloupy, kde sedm mrtvých a nkolik set ranných
lo na bojišti.

Nkolik dní po bojích budapešských došlo k politické stávce
1 g i i. Pi nových volbách, od nichž sf>oiené strany pokrokové si

valy povalení klerikální majority, nejen že toho nedosaženo, nýbrž

lodkcm nevídané korupce a násilí klerikální majorita ješt {Ktsílena.

iiitární odpor proti umlé klerikální nadvlád projevil se po vyhlá-

výsledku voleb velikými demonstracemi a stávkami v prmyslových
scích Belgie. Zbožná belgická vláda použila stejného prostedku jako

aiská oligarchie: vyslala proti nespokojencm vojsko, jež nešetilo

hem a olovem. Strana sociáln demokratická sice vydala manifest,

NAáS DOBA. R. XIX., i. 9., 1912. 20. ervna. ^
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žádající dlnictvo, aby zachovalo klid a zastavilo politické stávky, j

rozechvní bylo mocnjší, než chladná rozvaha a stranická disciplii

V Bruselu, Lutychu, Antverpách, Vervieru, Brugách, Charleroi zaháje

stávka a krvav bojováno na ulicích.

*

V živnosti tesaské ujednána nová pracovní smlouva s pl:

ností do I. kvtna 1916. Pracovní doba stanovena na 9 hodin denn. H
dinová mzda stoupá u dlník po vyuení do jednoho roku od 50 h

52 h, po vyuení do dvou let od 55 h do 60 h a u ostatních od 60 h

05 h. — V devíti sklárnách na Teplicku vyloueno asi ti;

dlník, skoro vesms eských. Dlníky své vylouily i eské sklárny.

V Dínov u Slaného došlo ke stávce zemdlského dlr
c t v a. Toto žádá pro mužskou ele 13 K týdn, pro ženy za obdlávÉ

cukrovky 16 K za jeden korec. — V prvních dnech kvtna konaly

volby do všeobecné dlnické nemocenské pokladl
v Brn. Centralisté usilovali o dobytí této pokladny, v emž jim pon^

hala nmecká radnice brnnská. Zvítzila kandidátní listina eskosl

vanské sociální demokracie, soustedí vši na sebe z 11.41 8 hlas 67;

kdežto centralisté obdrželi pouze 2879, kesanští sociálové T073, nároc

dlníci 627. Brno pokládají centralisté za svoji nejsilnjší posici, a p

ítali zde na úspch. — Dnes možno mluvit již jen o troskách ce

trálních organisací mezi eským dlnictvem. Železniní znzer

byli poslední odbor centráln organisovaný. Teprve letos v lednu t

založen eský svaz, který dnes má již na 7000 len, kdežto v centrál

Právní ochran bylo ped secesí 8300 eských len. Zstalo tedy v Práv

ochran posud jen asi pl druhého tisíce ech. — O svatodušní

svátcích slavili typografové padesátiletí své organisace »T y p o g r

fická beseda*. Spolek byl založen v íjnu 1862 jako spolek po

prný. Brzo však rozšíil svoji innost; roku 1865 pedložil grémiu kni

tiska jednotný cenník a žádal omezení potu u. Poet len stov

od založení do roku 191 1 ze 276 na 3792. Na nemocenských podpora

"vyplatila »Tyf>ografická beseda« 1,266.858 K, na podpoe pohet

176.800 K, invalidní 606.043 K, v nezamstnanosti 714.31 1 K, cestov

154.427 K, vdovské 213.955 K, sirotí 170.074 K, na vzdlávací a ji

úely 1,407.158 K. Spolkové jmní obnáší 270.422-64 K.

*

Ve Španlsku vypukla na andalusských tratích stávka ž|

lezniního personálu, jíž doprava v jižním Španlsku úplí

ochromena. — V Nmecku stoupá hrozivou mrou poet žen vl

dlen i n n ý c h. »Correspondenzblatt« podává statistiku jich

základ výsledk sítání lidu. Zamstnáno bylo žen

:

r. 1882 1895 i9o;j

v zemdlství 2,534.909 2,753.154 4,598.^

v prmyslu incl. hornictví a staveb, živnosti 1,126.976 1,521.118 2,103.9

v obchodu incl. živnost hostinskou 298.110 579.608 931.;!

celkem 3,959.995 4,853.880 7,634.3
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\ ilka itnlskoturccká téžcc postihla italské dél niky, pracující

1 iiícku. Vo obsazeni Rhodu vypovédéla turecká vláda italské pKslui-

ky z Malé Asie, kde bylo mnoho italských délnikfi zaméstnáno, hlavn

i stavb bagdadské dráhy. Itálie ncmfižc tyto své pKsluiníky zaméstnat

i za normálních pomérfl, natož dnes, kdy následkem války mnoho zá-

dfi musilo zastaviti výrobu. >Vorwártsc tvrdí, že italská vláda ro-

ilala viem svým konsulátfim v Nmecku tajný ol)éžník. aby hlcdély

:o vypovézencc umístit v Némecku. Konsuláty pak hledají pro né místa

stávkových obvodech. — Dle statistiky ministerstva prací a sociální

U obnášel ve Francii roku 191 1 poet porodfi 742.114, poet

irti 776.983, takže obyvatelstva ubylo o 34.869 osob. R.

Škola.
d školské na iiské rad. — Jednáni ikolskt^ho odbom o zméné § 66.

ikého zákona školského. — Sluiebni zdatnost absolvent pedagogii ve

tnich úadech. — Ocenní významu mžáfanskÝch Skol ve výboru pro státní

lence. - Ochabnut! pée obci u doplováni méšfanských škol tvrtými
roníky. — Pée Národní Jednoty Poáumavské o školství menšinové.

Rišský zákon školský stanovil v § 55., že nejmenší plat má býti vy-

en tak, »aby uitel a mladší uitel, jsa prost všelikého pekážejícího

zamstnáni vedlejšího, mohl se ze vší síly povolání svému oddávati,

tel pak aby mohl také rodinu svou podle pomr místních vyživovati;

íišiho platu nežli takto vymeného nemže žádná obec dávati.* Trnitá,

e než tyicetiletá cesta uitelstva všech zemí rakouských, nesoucí se

Irem, aby uvedený paragraf byl ve skutek uveden, je dobe známá,

nes. po tém 45letém trváni íšského zákona školského, ani v jediné

ouské zemi nebyla vyplnna litera onoho zákona. Uitelstvo všech ra-

ských zemí má za sebou dlouhou dobu krutého hmotného strádání, má
sebou tém pl století honby za vedlejším zamstnáním pi varhani-

i, obecním písaení, soukromém domácím vyuování a za jinými in-

tmi, jimiž musilo výdlek svj doplovati, aby stail na krytí nevy-

itelných poteb životních. Že pi tom vlastní úkol uitelský ve škole

In trpl, že další sebevzdlání uitelovo bylo honbou za vedlejším za-

ítnáním ponecháváno osudu, že také zdravotní stav uitelstva byl tak

mírn poškozován, je více než jisto.

Touha rakouského uitelstva nese se v posledních letech k tomu, aby

omenutému § 55. íšského zákona školského byla dána konkrétnjší

na. Veškeré uitelstvo rakouské shodlo se na tom, aby platy jeho byly

iéovány dle plat státního úednictva se stedoškolským pedbžným
láníni. t. j. dle XI.—VIII. tídy dietní. Mítko toto je svrchovan
ivnné a uznáváno je theoreticky všemi tém stranami na snmech
šské rad zastoupenými. Csilí uitelstva proto nese se za tím cílem,

§ 55. r. zák. škol. byl v tomto duchu konkrétn zmnn tak, aby zemím

I
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I
bylo uloženo za povinnost služební pomry svého uitelstva dle norn

státního úednictva upravovati. Jen rakouská vláda vzpírala se do n

dávna tomuto požadavku, nechtj íc, z nepochopitelných dvod, aby zer

upravovaly platy svého uitelstva dle normy, jakou ona sama pro s

úednictvo s rovnocenným stedoškolským vzdláním zavedla. Je dosi

v dobré pamti její odpor proti úprav uitelských plat v Bukovin c

dietních tíd státního úednictva a nedávný její pipiš zemskému výbo

v echách, zakazující tém budoucí úpravu plat dle oné normy.

Otázkou zmny § 55. . zák. škol. obíral se v kvtnových schzí

školský výbor poslanecké snmovny vídeské. Posl. Wastian jako zpr

vodaj podal k projednání návrh:

»Úprava služného a zpsob jeho výplaty butež provedeny z

konodárstvím zemským podle následujících zásad: Nejmenší plat bi

vymen tak, aby uitel i. a 2. tídy, prost všelikého pekážejícího v.

zamstnání vedlejšího, mohl se ze vší síly oddávati svému povolái

uitel I. tídy pak aby mohl také rodinu svou podle místních okolno:

vyživovati ; menšího platu, nežli takto vymeného, nemže žá
obec dávati. Tímto nejmenším platem jsou píjmy stá*;ních úedníl

XI., X., IX. a VIII. hodnostní tídy v inné služb po pípad
odpoinku pro uitele pensionované.«

Zajímavé bylo opt .stanovisko vlády k tomuto návrhu, které objasi

min. rada Ardelt. Uznal citelné zhoršení hospodáských pomr, jež p

mlo uitelstvo všech zemí ku práci o zlepšení plat. O páních uitelští

aby bylo platem rovno úedníkm XI.—VIII. hodnostní tídy, pravil,

není jisto, zdali by rámcový zákon, pání tomu vyhovující, neobmezo\

až píliš zemské zákonodárství ( !). Pochyboval, že by platový systé

opírající se tsn o hodnostní tídy, byl v nynjší dob úelný. Pání u

telstva bylo již ásten vyhovno v Tyrolsku, kde platy v šesti mst
(jenom?) tém zcela pesn jsou upraveny dle ty nejnižších tíd st;

nich úedník. Nová úprava plat vídeského uitelstva (jen vídeskél

pro ne všeho rakouského?) pekroila docela hranici, o niž usilt

uitelstvo, nebo ve Vídni uitelé mají platy i VII. hodnostní tídy. (Ko

jest jich?) Vláda nemže k požadavku uitelskému zaujmouti stanovíš

z tchto dvod: i. Pi veliké rznosti platových a postupových systét

v rzných zemích není mechanické vyrovnání plat uitelských bez \

šetení nejnovjších statistických dat, týkajících se stup plat vše

kategorií uitelstva, možné ( !). Pro ešení této vci jest nutno výkon

potebná šetení o finanní síle zemí a jejím zajištní. 2. Musí býti ta

pesn vyšeten poet uitelských osob proti potu obyvatel v jedr

tlivých zemích. Vláda vyžádá si sama od podízených úad statistic

materiál a vymezí pesn své stanovisko, až bude zpracován platový
^

stupný pehled. li

Tant de bruit pour une omelette ! Tolik hluku je teba nadlati, toj

píprav je teba uiniti, má-li vláda milostiv svoliti, aby zem snr

upéci svému uitelstvu takovou omelettu. jakou ona svému úednictj

pipravuje. Uitelstvo rakouské nemže vidt ve vládním prohlášení
fl

jiného, než neupímnost, nic jiného, než obavy, aby zem splnním uit[

ského požadavku se nevyerpaly do té míry, aby stát, který na náro(|



ícmím témé nic neplatí, pHjmy ze zemí m nemohl na dále »tup-

(lle potfcliy, jnkou »i nový branný ákon a jiné «tátnl n«bytno«tí

i.

anec Glockel dobfe odpovédil vládnímu zástupci na jeho ne-

prohláieni. Vláda se tváH, jako by ilo o zcela nové požadavky,

je tfeha konati dftkladná jíctfeni statistická. Požadavky uitelstva

ráí ticeti let. O em se má konati seteni? Práce uitelova je

até vHude stejná, kivda je v rflzné o<lméné, ale vláda shánéti chce

8tati.stická data. Která data mela vláda po ruce, když dávala pokyn

u výboru v Hukoviné a v Ci-chách, :il)y ncvyniéovaly platy pílií

? Rakouské vyuovací správ jest tcprv konati šeteni o tom,

iitcifl v Rakousku vyuuje a kolik obyvatel zemé mají. Jaký to

', dkladné informovaný nejvyšší úad správní, jenž nemá pf> ruce

I základních. Pouhou zmnou § 55. se uitelfim nepomže. Myslí-li

kdo, že touto cestou pece Ire dojiti cíle, potom je nutno § 55. uri-

Jáditi takto:

Uitel se zkouškou zpsobilosti méjž Oíl 4. do dokoneného

roku služební plat a aktivní pídavek XI., od 10. do 15. roku stup-

vaný plat X.. od lO. do dokonaného 22. roku stupovaný plat IX.

od 23. do dovršeného 35. roku služby stupovaný plat VIII. tídy

nostní.«

slánce Konený odvodnil tento svj návrh: tZvýšení zákonného

služebního a zpsob jeho výplaty budiž upraven zákonodárstvím

, pi emž nech platí zásada: •Nejmenší plat uitel se zkou-

/psobilosti rovnej se platu státního úedníka se vzdláním stedo-

vým a maturitou.* Professor Masaryk podporoval tento návrh a vy-

lili 1 si. kdyby návrh Koneného byl zamítnut, navrhnutí dodatku k od-

' 1. íj 55. ». . . a budte píjmy uitel celkem rovny platm státních

Mik, kteí mají rovnocenné vzdlání.*

P Školský výbor hlasoval o návrzích na zmnu § 53. . zák. škol. dne

kvtna. Výše citovaný návrh Wastianv. aby uitelé byli platem rovni

tnim úedníkm XI.—VIII. tídy hodnostní, byl pijat 21 proti 11 hla-

1, výše uvedený dodatek Glockelv na zaazení uitel dle uritých

[kvidel 29 proti 12 hlasm. Mimo to schválen návrh poslance Ira, by

It platil 50 procent k úhrad nákladu na školy, a to 23 proti 8 hlasm,
isledujicí návrh posl. Halbana: »Budiž zvoleno z pti len komité,

by s výborem finanním podalo za 3 nedle zprávu o finanní možnosti

Wavy plat uitelských.* Návrh Verstovškv, aby byly státní údly
n'^š!eny na stavby a udržování škol, byl zamítnut 27 proti 7 hlasm,

/. návrh Hegerv, aby uitelm nebyly udlovány a odnímány libo-

obecní pídavky, 16 proti 14 hlasm. Návrh posl. Tomáška, aby

stru vyuování bylo vysloveno politování za prohlášení, jež ve schzi
i uinil min. rada Ardelt, pijat byl za odchodu mladoeských, agrár-

1 klerikálních eských zástupc 15 proti 12 hlasm. >Národní Listy-i

\ly chování mladoeských len pod autonomistickou epici. Za-

válo se jim v prohlášení vlády zdraznní autonomistického stano-

»Uitelské Noviny* z 5. ervna provázejí chování autonomistických

u školského výboru touto pípadnou poznámkou : »V Cechách totiž
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páni autonomisté budou platit uitelm i na dále, co budou chtít, vždyc

však mén než platí státním uitelm stát, budou obsazovat místa,
j

budou chtít, a tak uitelé zstanou pedmtem domácího obchodu, jeb

výnosem jsou úsluhy a výhody v oborech jiných.

«

Není pochyby, že pijetí návrh na zmnu § 55. íš. zák. škol.

smyslu pání uitelských je ásteným úspchem. Pijme-li je plenm
j

slanecké snmovny, je ovšem otázkou, uváží-li se, že ke zmn íšský

zákon je teba vtšiny dvoutetinové.

Pi poradním jednání o služební pragmatice ve výboru pro stál

ziízence ocenn byl význam mšanských škol. Jednalo se

totiž o úednících s absolvovaným pedagogiem a o uznání rovnocenno

ty tíd mšanských s nižší školou stední. Pedloha, vládou vypra(

váná, rozdluje státní úedníky na pt kategorií dle pípravného vzdlá

Úednici s úpln ukoneným stedoškolským studiem zaazeni do tí

tetí. Pedagogia byla dosud pokládána za ústavy odborné a nemla prá

ního titulu stedoškolského; jen v nkterých pípadech piznávány absi

ventm pedagogií výhody absolvent stedoškolských. Rcsoluci, kte

navrhovala, aby uitelské ústavy byly pokládány za úplné školy sted

doprovodil ministr Heinold prohlášením, že úedníci, kteí absolvov

pedagogia, ve státní služb se velmi dobe osvdují. Ministr slíbil,

opatení, navržená resolucí, se uskutení. —
Pro tvrtou skupinu státního zízenectva vyžaduje se absolvová

nižší stední školy a složení speciální zkoušky. Poslanec Buíval navr

aby tytídní mšanky byly postaveny na roven nižším školám stední

V rozhovoru o významu mšanské školy bylo poukazováno na to, že t}

tídní mšanka, vedená na podklad a výši moderních požadavk, podá

zaokrouhlený vzdlanostní celek. Je práv pro tuto vlastnost dobe zp

sobilou pro praktický smr ve výkonnosti úedníku tvrté skupiny. Škc

mšanské jsou rozšíenjší a pro svoji bezplatnost i nemajetným spo

enským vrstvám pístupnjší, než nižší školy stední. Stanou-H se v p

slušných místech i rovnocennou náhradou za nižší školy stední, vyzní

jejich, vnitní i sociální, pro nejširší vrstvy lidové se jen povznei

Návrh posl. Buívala byl pijat za souhlasu zástupce vlády.

Nemžeme pi této píležitosti nevzpomenouti odporu pemnohý
eských obcí ke zizování tvrtých roník pi našic

mšanských školách. eských obcí, jež tvrté roníky, na n

možno dosíci i státní subvence, zídily, je velmi málo, nmeckých je d

leko více. Sama královská Praha, která dala na »representaní dm« pí

10 million korun, nezídila dosud ani jediný tvrtý roník, aby ukáza

jak podceuje vzdlání nejširších vrstev svého obanstva. Rovnž veli

obce pedmstské, Král. Vinohrady. Žižkov, Smíchov, Nusle, Vršovi(

nemají se dosud ke zízení dležité instituce, z níž by jejich mnohým o

anm veliký zisk plynul. Školství je u nás stále a stále zízením neakt

álním a láska k nmu ponejvíce neupímná. Náklad na školství národ

bývá rád nazýván »obtí«. Není pod tímto názvem skryto kus tajné

vnitního odporu ke kultue a vzdlání ?
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irodni Jednota Poiumaviká vydala zprávu o tvé itn-

V roce 191 1 . Pée o Ikolitví a lidové v«délánl byla na prvním mítlé

programu. Nevymlieli doiud ro<lic, ktcH poiUajI »vé déii do Ucol

ých a Jednota muiila je na jejich národni povinnou uiK*mínal.

I ítéžujc si na nedostatek menlinových Ikol na c«kém jihu a v xá-

iké pánvi uhelné (v Kamenném Cjexdé nn pHklad 120 eských

emá eské školy). Postari-li »c Jednota o jednu »k«lu, hlásí se

ly hned jiné í>Ikc. Obce i nmeckým zastupitelstvem, na pHklad

ich. »c odvolávají. |)ovolí-li zemská ikolnl rada zHzení eské ikoly.

lúkové staví 5c budova pro žkolu méianskou. I*fed a roky odvráceiM)

Ii( irh ri/ení nmecké školy pro eské dcti, letos ve Vránové a ve

iiiní: ptivolcny Ocskc školy. Na Domažlicku byla jKJVolena ex-

Uoly Ihotccké na i>tcflích. na Kaiperskohorsku v .^imanové. Obec

K-e vystavla si krásnou školni budovu. V Prachaticích vzrostl poet

navštvujících eskou školu pes 160.

.(hiota udcluj subvence pro stavby nových skol a vénuje na to

II ást svých pijmu. Povolila tak vtší subvencí pro novou školu

ve Vsi u Urloha v okresu chvalšínskcm a letos staví školní budovy

Iridiové u Stok a v eském Bernšiáku u Jindichova Hradce. Pro

>l opatila jednota školní poteby, vnovala znané obnosy na zaí-

kol v Kolíkov u Plzn a v eském Vrbn. Péí Jednoty zveejnila

tini škola v Budjovicích na Lineckém námstí. V Rudolfov byla

la poboka a staví se tu na náklad obce školni budova. V Dobré Vod
možcna šestá tída postupná a expositura v Suchém Vrbné.

nota hradí také tu a tam osobní náklad na uitele. Tak na piklad

,na eskobudjovicku ti uitele obecných škol za zemský výbor.

za zízení eských škol v okresích pošumavských a na Jindicho-

u jsou Jednotou co nejúinnji podix>rovány. Obce Zbuch u Kýan
ov u Budjovic byly odmítnuty se žádostmi za zízení eských škol

iáhaji se škol matiních. V Nýanech vzrostla škola do té míry. že

a ji rozdliti dle pohlaví. Neutšené jsou pomry v eském Krum-

de vinou eské menšiny ubylo dti eské škole.

ráva Národní Jednoty Pošumavské pipomíná, že zemská školní

lechce zrušiti zbytené nmecké školy v Chlumu u Tebon pro 7

ávkov u í^tok pro 16 školních dtí. Dle své staré prakse je také

li. pokud na nich bude jediný žák. Jsou známy pípady, kdy na n-
'

^ škole bylo s uitelem jediné dít (v Hemanové Mstci a j.) a

. byla zrušena jen po dlouhém otálení a s pekážkami. Nmci jsou

ikhulem. jak hájí své školské posice do krajnosti. Je v tom kus jejich

.'•užcvnaté školské politiky.

;
Jednota vydala celkem na školství 38.544 K, na vánoní nadílk>'. jimiž

paralysuje podobná akce nmecká a jimiž musí býti do jisté míry píze
lío národn uvdomlých eských rodi k eské škole vykupována.

o 32.460 K. na výpravy dtí 841 K. Jednota udlila také chvályhodn
," stipendií chudým stipendistm, kteí však nikdy nedostojí slibu, že

I.
usadí po ukonených studiích v obcích menšinových.

ji

Dležitým zízením obranným jsou knihovny. Jednota zídila jich

posledním správním roce 22 o 1660 svazcích. Mimo to vjTnnila
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36 knihoven o 3675 a doplnila 6 o 397 svazcích. Majetkem Jednoty je nyi

662 knihoven o 102.274 svazcích. Mezi nimi je žákovských 55 o 3962 sva;

cích. Náklad na asopisy odebírané pro menšinové obce inil 11.383 K, r

osvtové poteby bylo vydáno 72.313 K. Jsou velké ty národní obti n

ohrožené eské menšiny, ale nutno je nejen za stávajících pomr, kd

rozvoj menšin není zajištn píslušným zákonodárstvím, vytrvale nést

ale i zvyšovati. Malému národu musí záležet na zachování a na mravníi

i duchovním povznášení každé národní jednotky.

LITERATURA.
Krásná:

Spisy F. X. Saldy, svazek první: Život ironický a jiné povídky. V Pra:

1912. (Nákladem eské grafické akc. spolenosti >Unie«.) - Karel Kam
nek: Dies irae a jiné prosy. 1912. (Knihovna Lumíra XVII, redaktor Vikt(

Dyk, vydal J. Otto.)

F. X. Salda vydává výbor ze svých spis a literární veejnost m
povinnost in ten kvitovat. A chce-li tak uiniti sine ira et studio, mž
s dobrým svdomím potvrdit, že F. X. Salda je v eské literatue zje

nevšední. Nevšední svým neochvjným úsilím, s kterým v otázkách umi

lecké kritiky a tvorby i ve všem, co s nimi jakkoli souvisí, vytyoví

si vždy mety nejvyšší; tím, jak pi díle cizím i vlastním uvdomoval :

podstatu, smysl a cíl opravdového umní, chtje proniknouti k samýi

jeho základm; tím, že literatura, umní vždy mu byly a jsou doslovn

nejdražší a nejvážnjší záležitostí života, že byl a jest vždy hotov bíti s

za vlastní umlecké poznatky a principy, za nž ruí s hrdou mužnost

s vášnivým hnvem i radostí, láskou i nezištností; a hlavn: jeho vaše

pro velikost a krásu je v nm, není dlaná, vytená ani pedstíraná jak

u takových, kteí o velikosti a kráse lomozn mluví, myslí, že jsou jí nejblíž

a zatím pi každém druhém slov, vybraném a okázalém, vidíš jen sucho

konstrukci bez vnitního tepla; §alda je prost svj — na prstech da

by se spoítat ti, o kterých by se to mohlo u nás tvrdit se stejnou oprav

nností. Otázka souhlasu i nesouhlasu se Šaldovým »smrem« a lite

rárnim stanoviskem jest podružnjší; hlavní je, že jest individuální, ž

veškerá literární innost Šaldova dala hojnost podnt k pemýšler

o cílech umní, jimiž se zvyšovala úrove našeho umleckého nazírán

a že si .Salda dovedl vydobýti urité literární posice silou vlastního ducha

je v nm mnoho podmanívosti.

Jest si toho jist vdom. Nejen že výbor svých spis zahajuje úvot

ním slovem, v nmž písn odmítá jakékoli uznání prmrné i podprí

mrné literární veejnosti; zle se odvrací od »zprostituované doby, kter

t dnes vynáší na štít, aby zítra po tob plila, která bhá dopoledne z

ním a odpoledne za pravým toho opakem a toí se ani ne po vtru, nýbri

po zápachu, jenž vane hned z pravá, hned z leva«, a chce, aby v eskéi
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iPplném Krádnostt, lsti a |)odloiti, yprostoty. bczradnoftí a beccha-

teinoHii (— "1^1 v tom, bohužel, mnolio pravdy — ), jeho práce tém,

i pociuji zlobu tchto dni a véH v lepiti budoucnost, >stály svou

otte<tou na jejich obzoru a |)oináhaly tiiit a klidniti zmatek jejich

i a h.innonisiivati je tím. že (hIvcíIou zraky jejich od jevového chaotu

dniho tMii|>irii'kého dne k velkým HkutetMioHlcm lidské duše, k vnitní

ate a stntcCnostic Nejen to, avšak ."^aida vyslovuje také stiicjnf

adt). dle niž pojimA básnickou a umleckou tvorbu. Jsou to slova

thovn: »je inkommensurnblcr und fur den Verstand unfaOlichcr cíne

1)0 Produkt ion, desto bcs8er«. Názor ten by se snadno mohl státi

..sudnýni. kdyby se pojimal s povrchni doslovnosti. A pece se rdají

. I (loethovn teninjšimi nežli skutené jsou. .^alda je vykládá správné:

lilii íci, že tvorh.i básnická neznamená práce pojmové, poznáni rozumo-

1 védniho. nýbrž intuitivní poznáni velikých životnich skute-

liiiom nevím, je-li pi tom nutno tak naprosto, a liniine zavrhovati

iidoiíci umleckého díla a nepi|K)ustti studia njakého pírodního

iDhenskélu) prostedí, zamítati popisy hmotného bytu lovka, pózo-

sociální a hospodáské, vbec vše, cokoli jest rázu dokumentárního.

pipustiti jen pro takové druhy písemnictví, jimž uvedené mo-

jsou ultima ratio, pro kterou klesají v pouhou schematickou popis-

iil|)ivají na vnjšku. Avšak intuici nelze pojímati snad ve smyslu

o odvratu od života a reálnosti; nepochopitelnost a ncsoumitelnost

va múžc znamenati jen tolik: básník musí vidti dále než ostatní,

ipitclným však zstati nesmí, nýbrž, a to jest vcí jeho umlecké
ii. musí to nepochopitelné práv svým umním pochopitelným uinit.

Ti úkol mže mu nastati i pi prostém lidském život: chceme tvrditi,

|tv nm všechno jest jasné? nemže v nejvtší prostot býti mnoho zá-

''"^•^ti? je rcelnost už tím vystižena, pojímá-li se prmrným pozoro-

n ve smyslu daného fakta? I zde jest možná intuice. Zbývá tu

ošt zlomek, který musí býti objeven a dopoítán. Jednotlivé složky

^^i vnjší jsou v nutné souvislosti se životem vnitním, a chce-lí

íasnik dostati nad n. nesmí jich prosté pehlížeti. iním tu poznámku
Bk vli íaldovi, nýbrž k vli tm, kdo by zdraznním principu Goe-

HVa mohli býti vedeni k názoru mylnému. §alda sám pece zcela správn
pVí, že celé umní a celá poesie jsou mu jen tam, kde se chápou a cítí

p ke skutenosti lidského života, žádá však, abv se vytváely v typické

lidské.

vJ svých povídkách $alda tvrdí, že jsou pokusem vniknouti do ohniska

liké duše a lidského osudu, že jsou pokusy o vnitní dramata, o dramata
áV. Jsou jimi. Vrcholí v niterném rozporu postav, které se vymykají
t žného, eknme snadno pochopitelného života a jsou pece z nho
í nm. Varjan (v »Život ironickém*), jenž odvrací se od vlastni

»">• i dítte, trpí zvláštní pesností pojmovou, která urit rozlišuje mezi
Biželstvím a láskou, mezi svtem právním a svtem nerv a cit. a tato

n.ostlivost stane se mu osudem; Ema (»Frau Land«) trpí bolestí zápasu
ni vlastní tvrí umleckou silou a konvencí, prohlubujíc každou roli

í do t}'pinosti a neustále hledajíc na svt nco, ped ím by se mohla
P (^rit. co jest veliké a krásné a ne klam; prostý fakt návratu do rodných
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les vzepne se v dramatický moment bolesti nad uprchlým mládím (»Z n

pokoení*) ;
groteskní smrt podivínského plukovníka i mravní katastr

jeho rodiny chápeme pro potlaovanou bolest neoekávaného odmítr

(»Modloslužebník*), tak jako poslední záchvat vysíleného smyslného sta

(»Smrt hrabte Kryštofa de Loges«). Všem pak povídkám pibývá d

matinosti vlastní autorovou úastí. Nejsou lehké a bortivé konstrul

je na nich zejmo, jak o nich intensivn pracoval, a to nejen s vnitn

zaujetím, nýbrž i s intellektem, který si uvdomuje netoliko slovo,

i barvy, hmat a vni. Vnjších podrobností dotýkají se celkem letí

za to však myslí a uvažují o nejtžších vcech, asi tak jako Ried defin

štstí (»je cosi vznešenjšího než štstí, totiž velikost, a kdo ekl

líkost, ekl již také utrpení; štstí je stravou chudých srdcem i duchem

jako Frau Land, krásná híšnice a kajícnice, dovede filosofovat o dol

a síle v život, lásce a štstí tak, jako by aforisticky mla zpracovat d;

thema. Vbec vyznauje lidi Šaldovy, že celkem více myslí než jedu

intellekt nabývá pevahy nad objektivní dramatiností; nkdy je pist

neme pi trochu náhlých psychologických i djových skocích, pi nii

lecco zstává nedopovdno. Vesms však jsou svdectvím uvdom
snahy o vysoké a krásné cíle.

Všechny prosy, obsažené v Kamínkov knize D i e s i r a e,

znívají akordem smutku. Nejvíce proniká tam, kde jde o osud ume

ckého tvoení (»Dies irae«, » Smutná krása«), ale i když jde o zklam

prostých lidí (» Vrátila se ješt«, »Návštva«, »Jaro«), i v symbolií

povídce o hokosti poznání (»Nová pohádka na starý motiv«). Srnu

Kamínkv jest nevtíravý a projevuje se jemnou, delikátní formou. ]

by však výmluvnjší, kdyby neliboval si tak píliš v neuritostech. M
vím-Ii o snech, nadjích, kráse, nesmím se spokojiti pouhým abstrakte

ale vložiti v n uvdomlost, která je iní oprávnnými, a bolest, srnu;

musí být psychologicky i djov zdvodnn, ne pouze konstatován, a 1

se tak dalo výrazy sebe nžnjšími. Trochu více pohledu do života je au

rovi potebí. —ej—

Pouná.
Slovanstvo. Obraz jeho minulosti a pítomnosti. Za vrchní redakce Dr
Bidla a Dr. J. Polívky vydalo nakladatelství Jana Laichtera, Praha 19

— Miloslav Hýsek, Literární Morava v letech 1849—1885. Moravská Ost

va, 1911. Nákladem Moravsko-Slezské revue.

Slovanstvo. Obraz jeho minulosti a pítomnosti,
vrchní redakce Dr. /. Bidla a Dr. /. Polívky vydalo nakladatels

J. Laichtera, Praha 1912. Cena K I2'50. —
Informaní tento sborník, zamýšlený pvodn jako populární bi

žurka, »která by objasnila nejširším vrstvám jak djiny, tak také nyn
stav národ slovanských*, stane se jist mezníkem v rozvoji slovans

myšlenky, která pes všechnu propagaci posledních let stále ješt f



idá základní podmínky ú»péchu: xnalotti •lovantkých véci, bex níž

li pokroku vtMUnicího k uskutenéni velikého cíle vxAjemnoíti, Cciiká

rttura díky našim nékolika pracovníkfinj jde v této propaganí in-

iti v ele všech literatur slovanských. Nchlcdíme-li k jiným drobnéjéíni

;clm a luv/poinínámc-li na tomto místé záslužné práce ^Slovanského

^hlcdiif. jf tu z posledních Icl nedávno vydaný Niederifiv »Slovan9ký

Ít€, !»i)is v litoraturc slovanské ojedinlý svou vécnou a úzkostlivou

hou o spravedlivý, správný soud — ovicm i >Slovanské staro£itno»tic

Werlovy. dílo vdecké, mají pro pokrok slovanské vzájemností svj

;sný význam — a nyní vychází »Slovanstvo<, obsahující adu soubor-

•h prací, z nichž tená <loh si osvojí vécný názor o slovanském ži-

é v ktircmkoli ol)oru a iMK-hopí snáze cíl. k nmuž chtéla dospéti ne-

ti proiny.sUná myšlenka hnuti novoslovanskcho, dnes zapomenutého a

lii jednostranné šíeného, aby bylo mohlo zapustiti koeny v úrodnjší

lu, které se vlastn hned na poátku vyhýbalo . .

.

Není pochyby, že nový siKjrník, k jehož napsání byli redakcí povo-

i pední naši znalci slovanských vcí — ne všichni — vykoná úkol. který

urili ti. k<l«)ž dali k nmu záslužný podnt. Dostalo se nám díla,

uknž najdou dkladného pouení všichni, kteí chtjí doplniti své vé-

nosti o Slovanech, dnes eskému intelligcntu nezbytné.

Cvodcm k tSlovanstvu« položena jest historie Slovanstva, kterou vy-

I Dr. Jaroslav Bidlo. V partiích, v nichž vykládá starší djiny

>vanstva, je práce jeho nejcennjší. Více jen mohlo být napsáno

léjinách slovenských. Sotva však vzbudí souhlas výklad jeho o poli-

ta vývoji eském posledních let. Jak rozumti na píklad

50ru, že strana mladoeská pílivem mladší generace a neúspchem

toprávního zápasu nabývala opt svého pvodního rázu pokrokov-

listického, což dokonáno reorganisací r. 1907? (str. 116). Co znaí na

klad internacionalismus »více strojený než skutenýc? (str. 117).

šem mohl autor jen strun dotknouti se pehledu politických stran

ikých, což snad vysvtlí prmrnost novináského výkladu. Ka-

bla, vnovaná historii Slovanstva, zakonena jest úvahou o myšlence

yoslovanské. Konstatuje se tu, že »otázka slovanské vzájemnosti po

/ním svém praktickém nezdaru zstala ležeti ladem*. Ale nelze jen íci,

\
pvodn dosti nadjná mezislovanská situace, zhoršená otázkou

^exe, pekazila také snahy sbližovací, zahájené pražskými poradami.

it byla annexe jednou z píin, ale vlastní píiny byly hlubší a je-

y se už tmi komickými, ale charakteristickými malichernostmi ped
zvaním na pražské porady. Historik píšící souasné djiny slovanské

)reniýšlejicí tedy o nich niusil by si piznati, co bylo vlastn píinou ne-

pchu : že totiž propagace novoslovanství neopírala se práv o ten zá-

k, který prof. Bidlo požaduje pro novovké sblížení a vzájemnost sió-

nskou: o tu novovkou kulturu a svtový názor, lišící se od stedov-
1k) svým rázem svtským (str. 130) — ili. jak to definuje uritji prof.

fesaryk : o ten základní princip pokrokového demokratismu.
Tz nhož není pomyšlení na sblížení opravdu kulturní. Je možná otázka.

i''vl-li pedasný úpadek novoslovanství, jinak pojímaného, vnitní d-
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jinnou nutností — jsou-Ii slovanští národové hotovi k vzájemnost

tomto základ a nepišlo-li novoslovanství píliš záhy . .

.

Pítomný stav Slovanstva vylíen jest nkolika kapitolami. Dr. A
Bohá probírá sídla a území slovanských národ, zjišuje statisti

jejich poetní sílu a také pomr obou pohlaví, pirozenou mnu oby

telstva, vzdlání a náboženství. Je ovšem tžko pro neúplnost a nepesi

materiálu zjistiti skutený poet Slovan, proto autor vyhrazuje si poul

pibližnost, která ovšem nebude píliš vzdálená skutenosti.

Nejcennjší prací ve sborníku je sta dra K. K a d 1 c e o státi

zízení a státoprávním postavení slovanských národ. Cenná už proto,

v ní máme poprvé pehledný výklad o vci nejmén u nás známé. Pi
politické roztíštnosti slovanských národ, z nichž jediný ruský zacho

si vlastní státní život, pichází celkový výklad výborného našeho zns

slovanských právních djin nesmírn vhod. Autor probírá djiny státn

života každého národa zvláš a vykládá djiny nejnovjšího života úst

ního, vše s hlubokou znalostí politických djin Slovanstva, a líí poá
ústavního života v Rusku i politické požadavky rusínské, rozvrat st

ního života polského, nebo politické djiny eské, jazyková naízení,

Slovák uherských atd. Vítaný bude obšírný výklad o Bosn a Herce

vin, v nmž vystihuje se jasn pomr anektovaných zemí k obma pc

vicím íše a kritisují se nové ústavní zákony pro Bosnu, jimiž »dost

se Bosn a Hercegovin mnohem lepšího státoprávního postavení, než

n;iají království a zem na íšské rad zastoupené, ba do jisté míry, než

má Chorvatsko-Slavonsko« (str. 322).

Dležitou úlohu v život slovanských národ mají rozdíly náboženi

a církevní. Prof. J. Bidlo vypsal v pehledné stati náboženské a círke

pomry národ slovanských a právem upozornil na velikou jejich d
žitost. zejména tam, kde jsou rozpory mezi národem potlaeným a pat

jícím. Školství slovanských národ popsal Ant. Jirák a z jeho st

vidíme pkn, jak který národ vyniká svým školstvím a jak je zanedt

tam, kde mu není možno starati se o rozvoj a sesílení národnosti úinn
politikou školskou, v níž se mu brání úedn i neúedn. AktuáliK

školství je v lánku Jirákov zcela dobe patrná.

Literatury slovanské probral Dr. J. Máchal. Literární odborn

najdou jist v jeho vylíení mnoho nedostatk. Zvlášt literatura slov(

ská zachycena jest píliš strun a neúpln podána jest zejména modei

literatura slovenská, jejíž význaný representant není vbec jmenov
(Ivan Krásko) a zapomenuti i Chalúpka a Janko Král. Za to na p. si

o moderní literatue bulharské svdí o dobré informaci, jako zase
]

líení literatury polské dobe posloužil Feldman. Pes to také tento pehl
vykoná v rámci celého díla své poslání. tyí kapitoly vnoval F

Táborský výtvarnému umní slovanskému, chtje jimi uf

zorniti, Že » Slované nejsou umlecky tak chudí, jak asto
tvrdí*. Slovanské umní obyejn bývá odkazováno »do poznánií

jen tak na doplnk*, a tak nadšený jeho znatel chápe se píle;

tosti, vylíiti nám obraz umleckého vývoje slovanských národ, tak as

odlišného a tak málo vzájemn se sdružujícího. Autor ie znám jako pí

pagator slovanského umní u nás a našeho u národ ostatních. Není p
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H^ z. N c j c d 1 ý o tlovanské hudlié. Vyivétlujc lco»niopoliti>inu«

H| Slovanfi, zejména u xápadnich. proti nžinuž v ttarii dobé iUtmkct

nwnélccky ncvystaíovaly. Tak hudební poméry mely prvotné cizí, nc-

iniký rAz, až romantlHmcm i idovan.Hkú hudl)a ne onvolKnlila a nabý-

vnéjsi slovanskosti, již dr. Nejedlý zjišuje. Nový ideál ryze »lo-

Itké nánnlni lui(ll)y Htvoil Smetana, jenž by mel býti pro vilccka slo-

.ká národní umélecká hnuti vzorem. Dr. Nejedlý |>rcjc si vzájemnosti

ludebnim živote, aby náro<l mohl se uit od národu, ale akcentuje po-

vek pisné samostatnosti každé vétvc slovanské. Totéž, co platí

léní výtvarntii.

Poslední kapituly vénovány jsou slovanské žurnalistice (J.

j f c t), zajímavý a informativní výet jmen a ísel, Sokolstvu,
t iikol v slovanské vzájemnosti pékné uruje dr. Scheiner jako

mi kultiirni na základ zdravého rozvoje tlesného k zachování a se-

1 slovanské rasy. a konené turistice, ktrrou dr. V. erný po-

né líci jako význainnlio initele v praktickém uskuteování ideje

emnostní.
*' '^

! IVU redakci- konsiaiujc. že kniha postrádá kapitoly o pomérech

> Ii. protože snahy redakce opatiti ji byly bezúspšné. Postrá-

opravdn v knize tak významné, ale tím není eeno, že by bylo

-právné ponechávati poueni tak bohaté na dobu, až lánek o ho-

kých pomrech bude získán. Jak redakce vyznává, vedl její spo-

>ráci duch védy a pravdy. Jisté teba uznati tuto snahu ve všech

i když v detailech nkde neni možno souhlasiti a teba by jiný

ádal knihu jinak, jednotnji. Ale plným právem mohou se sdru-

.icovnici pochlubiti spisem, který je i chloubou eské literatury a

. !> > nym dílem v literatue slovanské. Podrobná mapa, také samostatn

sestavená drcm L. N i e d e r 1 e m, velmi jasn znázoruje slo-

isídlení v Evrop a dopluje úeln celé dílo.

I rodmluvu ke »Slovanstvu« napsal dr. K. Kramá. Knize je pidán
\ ócný i osobní. Fcrd. Pakosta.

loslav Hýsek: Literární Morava v letech 184Q—1885. Mo-
' Htrava. 191 1. Nákladem Aíoravsko-Slezské revue.

>a moravského separatismu je dávno za námi. a pece duševní

\ Moravy nesplynul docela se životem v Cechách. Vedle rozdíl isté

1,Jijrafických jsou stále ješt rozdíly povahové, a ty je cítiti v praxi

než v theorii. Kdo se obírá eskou literaturou na Morav, naráží

ivíH na sociologické problémy, vyžadující výkladu. A nejsou to jen

)lhové rozdíly, nýbrž ješt astji pomry vnjší, jež zpsobily, že

^ij literární na Morav šel jinými cestami než v Cechách, že se zpra-

( opožoval.

1 iicrární historik Moravy nemá úkol píjemný. Jako historik kraje

;i:>mczeného území národního vbec, se zúženým úkolem pejímá po-

rost všímati si drobností, usilovati o úplnost co nejvtší; takové úsilí

H nebezpeno kvalit díla historického. Nad to Morava, ani pírodou
I ech píke neodíznutá. nesnadno zápolila se sousední zemí svou,

•penou šastnjšími podmínkami pro osvtovou práci a velikým, uzná-
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I
ným stediskem. Morav se nejlepší synové její ztráceli — z djin 1

rární Moravy zmizel na píklad sám Palacký, stejn jako starší dj

literární kratince jen zdobí Komenský. A tak sám pojem literární I

ravy je vratký: Hýsek na píklad, jist správn, rozhodl se pojmouti v

všechno, co bylo na Morav napsáno, a to nejen od rodák moravsky

O mnohé spisovatele markrabství se dlí s královstvím; jednotí

krátce psobili tu a zase onde.

Morava literární nemá osobností vskutku velikých : »na Morav
bylo spisovatel, jejichž význam je trvalý, nýbrž žili a psobili tam 1

kteí již dnes bu jsou zapomenuti nebo ozáeni legendárním nimbe

napsal Hýsek v pedmluv svého díla. Pochopil, že Brno ani Olom

nemohly býti dstojnými centry kulturními, jako msta malá a peva
nmecká, bez university a tudíž vdeckého ohniska. A dodejme, vý

kulturní musil se ofKDŽdovati v zemi pevahou rolnické, s msty dlo

ovládanými Nmci a zbavenými nejpotebnjších škol stedních. V
dobu, kdy v echách knžstvo dávno již pestávalo býti hlavním repi

sentantem vzdlanosti, na Morav vlivem okolností knžstvo podržo\

dloiiho pevahu a dalo literatue eské ráz iúzce katolický. Kde

v Cechách hlavními odbrateli knih byli obyvatelé mstští a literát

záhy jejich životu vnovala pozornost, na Morav jest literatura ovlád

hlavn venkovem. A Morava jest kolébkou eského národopisu.

V tomto prostedí vítzí tendence náboženská, vlastenecká, úpln

snahami ryze umleckými; umní vykazuje chudou že až do let o

desátých. Rok 1848 znamená i literární Morav mezník, a pechod z d

pedbeznové jest f>ovlovnjší a nenápadnjší, než v Cechách. Kon(

let sedmdesátých pak nastává sblížení veejného života moravského s

ským, padají poslední zbytky umlého rozhraniování, souasn s

dostným rozkvtem školství moravského. Moderní realismus a natt

lismus nalézají v umní moravském výrazné zástupce, ba nkterými zj

Cechy pedstihují.

Na dobu mezi lety 1849— 1885 omezil Hýsek své djiny literární I

ravy, když vidl, že pro celkové djiny není dosud pipraven matei

Chtl na své osobnosti p>ohlédnouti kriticky a byl nucen asto budovati

základ; slušnou ást lánk prpravných, jež uvádí, napsal si sám. St

pramenového studia poznáme v celé objemné knize — Hýsek nevyhnul

ani nevdnému a pracnému pátrání životopisnému, opravuje trpl

krok za krokem nepesnosti nebo mezery svých pomcek. Jeho kn

hemží se daty, až to nkdy ruší proud vypravování. Hýsek si uložil,

se vynasnaží poznati všechno o život i práci svých osobností, aby m
vysloviti soud spolehlivý; má také smysl pro životopisný detail, mil

práci i methodu biografickou. Proto jeho dílo, spoívajíc na solidních

kladech, je prosto ukvapeného krasoenictví, ano nkde zdá se až pi

stízlivým. Monografický postup autora svedl v nkterých životopis

k pochopitelnému nadbytku životních rys, snaha po úplnosti zapli

leckdy stránky jmény málo významnými. Ctihodným mužm, kteí

teba v jiných oborech osvdili, jsou písn pipomínány literární hi^

z mládí, — autor pítomného díla jist sotva tušil, jak žertovné náslei

mže míti žádoucí jinak úplnost.
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pHItráci i»c nni za etnými detaily u vložkami. Autor tohoto díla ne-

si t)ic, co vyžaduje pracné námahy: procital »taré iaaopify, aby

„ iiiraktcrlRoval dobu, »tcjné jako vlunlné vyhíral (lodrobnoati t déjin

M...iiýrli, aby ozejmil vztah mezi «nahami kulturními a politickými.

luli rysech vylíil Miahy literární na Morav ped r, 1H4H viimaje

iiických osobností A. V. .^embery a zvláslé íiloMiíujícího M, Kli-

díc nich vystupuji zapomenuté poutavý Vincence Furcha a Lco-

t , llansinanna. Po r. 184H vdími osobami literární Moravy ttalí ic

II Sušil a Procházka a jejich epigoni. Suiilovy oíllnirné védotnotti

tt
In^jické i zásluhy o sbirání nárcKiních písni dílo Hýskovo plné uznávi.

I 1 však proti peceováni jeho |H)esic a proti je<lnostr;innému kato-

jakož i ncvraživénut pomru stoupenci! Suiilových k ivétuké li-

nu naíi. Doba nadvlády knéiské v moravském uméni znamená léta

r i-ilv. vítézstvi vtírav, nczjemnl tendence. V letech šedesátých za«a-

i ilo literatury obratní žurnalisté (Kubíek) a množí se rady mladých

1 lu (iitú, pracovník veejných. Z dorostu toho nejzajímavjší o»ob-

št podivínský F. Vymazal, jehož obsáhlá a rozmanitá práce jest

risována s obzvláštním zájmem a láskou. Vzrfist stedních škol

posléze na Morav zpsobuje ilý nich vdecký, vyznaený kol-

vin vlastenectvím, romantickou zálilK)u pro djepis a starožitnictví,

vé zvláštnosti jazykové, krojové, umlecké. V popedí o<l let

itých stojí energická osobnost »moravského papcžcc Vincence

nuiže znaných schopnosti, ale nedostaující erudice vdecké,

iii vlastnostmi ncimponujícího. V jeho stínu ztrácí se ada pra-

1 více školených, mezi nimiž je zvlášt slezský buditel. o<lprcc

I A. Vašek, otec Bezruv. Z archeolog moravských evropského

losáhl J. Wiankel. Skromný, obtavý Fr. Bartoš vyrstá ve velkou

' a význam jeho pevyšuje blednoucí slávu Brandlo\ni. Hýsek osla-

iim znamenitého uitele moravské intelligencc. autora vynikají-

I uii-bnic. schopného pracovníka vdeckého, jenž trpl nepízní po-

1 ,1, neúnavného sbratele materiálu národopisného. Vedle podivín-

lio, mnohostranného V. Praská druží se k moravským buditelm ve-

lkým rázovitý J. Kosina. bystrý organisátor kulturní práce olomoucké

itor znamenité knihy vzpomínek »Život starého kantorac, kterou Hýsek

le i nad jeho Olympské hovory.

I
Literatura knžská po letech sedmdesátých jest repraesentována in-

li Vladimíra šastného a Kosmáka. Kdežto šastný je v díle Hýskov
jfcen jako básnický epigon, o Kosmákov talentu docházíme poznání,

inynul neukáznností. — Po posledním pokusu udržeti umlé rozdíly

"kéni. národnostním cítní Moravy a ech (smutn povstná in-
•vináe \'. A. Crhy) ujímá se práce první generace, vyšlá na Mo-

f.
z vyšších škol eských, vychovaná Bartošem, Kosinou a jejich vrstev-

' ^íczi nirru znaného vlivu docházejí tvrci t. zv. moravské kritiky

Cech. Z umlc pak pijímají vlivy vážné literatury ruské Tá-
a Herben. kdežto Františka Stráneka zstává vrna tradinímu

1 mstského lovka na lid. Herben jde za uitelem svým Bar-
Ijm dále — v kronice jeho >Do tetího i tvrtého pokolení* Hýsek vidi-

Ift
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vrcholný bod moravských snah Hterárních i ideových v letech oí

desátých. —
» Literární Morava* Hýskova jest dílo vážné, z nejvážnjších pu

kácí literárn historických v fosledních letech. Je tu podán výsledek ti

a poctivé práce bystrého, pemitavého autora. Celé dílo je neseno živ

zaujetím svého pvodce, má svou pevnou páte: nebojí se íci poznat

pravdu z príma. První zpracování rozsáhlého materiálu arci nemohlo t

bezvadné. Páli bychom si na píklad úelnjší tídní na menší kapitc

vbec jinou úpravu typografickou, aby byl pehled usnadnn (v píto

ném vydání orientace byla ztížena i tím, že zapomenuto podati na ko

knihy obsah). Charakteristiky, z nichž mnohé s nových hledisk osvt!

spisovatele moravské, potebovaly by ješt výraznjších rys, syt

ších barev. Niií také divu, že pi žijících spisovatelích autor nk
podléhal kouzlu osobního styku a vybooval ze své písné objektivity, m
že jindy rozhovoil se šíe, než soumrnost pipouštla. To vše jsou vi

nedostatky mizící vedle pedností díla. Hýskovou knihou dostává se n;

cenné pomcky, jež by zasluhovala, aby brzo vyšla v novém, rozšíeni

vydání. K. V

PO ŽIVOTE NÁBOŽENSKÉM A CÍRKEVN
Konfessijni statistika Spojených stát. — Eucharistický kongress. - Manž

ské právo.

Konfessijni pehled obyvatelstva ve Spojen ý(

státech severní Ameriky dává obraz velice pestrý a zvlášt pro n;

obvyklou jednotvárnou uniformitu pímo pekvapující. Poslední censi

který si všímal také rozvrstvení konfessijního, zjistil, že obanstvo Stá

se rozvrhuje nemén než na 215 denominaci, z nichž 212 jest protestai

ských, I ímsko-katolická a 2 ecko-katolické (orthodoxní ruská a ort!

doxní ecká). Tak referovaly evropské noviny.

Tato statistika má beze vší f>ochybnosti znané vady. Hned na píkl

není pesné zjištní, že existuje ve Spojených státech jediná, jednot

církev ímsko-katolická. Jest jisto, že vedle officielní vtšiny katolíci

která jest v organickém spojení s ímem, existují katolické církve

íma volné. Nejen starokatolická církev, ani ne njaká protestantská c

nominace, která se nechce zíci názvu a prestiže církve katolické, to j(

všeobecné, nýbrž skuten a vdom katolická církev, samostatn org

nisovaná mimo papežství. Nedávno bylo konstatováno, že takovou 1

ímskou katolickou církev mají v Americe dokonce i Poláci, jinak ik

vrnjší vedle Iran synové íma, vrnjší v Americe než Italové a Šf

nlové.

Zjednodušení, které vylcazuje nedávná officielní statistika, vysv
se nejspíše tím, že statistický úad se pizpsobil nárokm pravé, p

pežské církve ímsko-katolické, a jako ona neuznává za katolickou žádn
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jjou církev, než tu, která spatuje svou hlavu v ftimé; katolickou církev,

l.pektivc katr>lickc církve mimorimsky organisované pak bezpochyby pH-

I
1 k rudé téch, které se nazývají apoitolskými, katolickými a podobné

liHacTují se k denominacím protestantským.

,

Téch jest imponující nebo zaráiej[icí poet 313. Mezi nimi jest arci

noho takových, jejichž odliiná organisacc jest pouze formální, histo-

rky, lokáhic, jazykové daná. Tak se poítají 23 církve luthcrské. Maji

tjnou kunftssi, v celku stejné zHzenl a ád, ale jsou organisovány samo-

i|tné, na píklad jako némecká, hollandtká, ivédská, americká církev

jherská atd.

Bylo napoítáno la církvi presbyterních. u nichž rozdíly jsou také

L forináhií, lokáhii, historické, jazykové a národní. Tak vlastní presby-

ini církev se dlí na dvé mohutné organisacc, severní a jižní, a rozdé-

li to nemá jiné oprávnnosti než historickou, datující od spor a boj
li severními a jižními státy v otázce otroctví: dále jest reformovaná,

;é presbytcrni, církev némecká, hollandská, francouzská a pod., lišící

Jen a jen pvodem prvních kolonist. Totéž platí o baptistech, kteí

!l to, že se cítí za jedno v úchylce uení o ktu od ostatních prote-

st, tedy za jedno v základní nauce, pece se tíští na 17 rozmanitých

isaci.

Statistika konfcssijni poskytuje pestrý obraz amerického duchovního

|ividualismu a doklad ilého náboženského života. Snad jest toho indi-

Ualismu pespíliš. Nám aspo se tak jist zdá. Ale tam jest jisté pí-

eným dsledkem individuelní svobody.

Vedle více thcoretického zájmu o rozmanitost, rozrstání a splývání

bíestantských církví máme pirozen znaný zájem též o americký
k t o 1 i c i s m.

I

Jest zajimavo, jak rzn se udává statistika amerického katolicismu,

okrouhlého (ale necelého) sta million veškerého obyvatelstva hlásí se

katolicismu ve Spojených státech asi 15 million vyznava.
Tu již pedem nutno upozorniti na rzný princip statistického poí-

ti. Katolicism americký poítá mezi své lenstvo všecky po katoliku

[tné, tedy i dti; protestantism provádí též ve statistice zásadu osobního

nství a poítá za své píslušníky pouze ty, kteí se osobním rozhod-

tim k lenství v církvi pihlásili a jmenovit se úastní pijímání Ve-
"e Pán (communicants). Dtí nepoítá, ani dtí rodi rozhodn cír-

[vních, dtí svých len, dokud se nestanou leny osobní pihláškou a

^stí v povinnostech a právech lenských, ani dtí svých vlastních. Ne-
inich škol nevede mezi lenstvem, nýbrž zvláš.

Toto rzné poítáni dává již pedem katolické církvi statistický nad-

bk nad ostatními církvemi.

V našich katolických novinách letos zase po uveejnní statistických

it se objevily lánky, velebící rozmach a vzrst katolicismu ve Spo-
bých státech. Jmenování amerických kardinál, za které sám president

peži podkoval, dává katolickým asopism píležitost mluviti o vzmá-
jjicím se vlivu katolického náboženství ve veejném život. Pestup
esidentovy švakrové a nkterých jiných osob jest jim toho illustraci

dokladem.

NAŠE DOBA. R. XIX., t. 9., 1912. 20. ervna. 45

,
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Zajímalo nás (více než z pouhé zvdavosti) informovati se o sku

teném stavu vcí z pramen dobe zpravených a spolehlivých, ameri

ckých a podáváme z nich nkterá fakta a poznámky a reflexe.

Amerití katolíci jsou daleko stízlivjší a skromnjší v líení sku

teného stavu své církve ve Spojených státech. Podle nich íselný postu]

a vlivový vzestup katolicismu není tak rapidní a nápadný, jak by s

zdálo podle našich domácích honosných zpráv.

Zdá se, že naše klerikální noviny pebarvují a pepínají, snad i pímí

falšují fakta a ísla, pi nejmenším zatajují jiná fakta a ísla, která jsoi

nutná ke srovnání, aby tím byl získán pravý obraz.

Mají pi tom asi pochopitelný úmysl naznaiti našim, od církve hodn

odcizeným katolíkm, že jinde si církve katolické více váží nejen sami ka

tolicí, nýbrž i nekatolíci se ped ní sklánjí. Chtjí íci: podívejte se n;

svobodné Ameriany; ti vdí a cení, ím naše církev jest; vezn^.te s

z nich píklad ! Pi tom poítají s tou skuteností, že ani tisícátý esk;

katolík i nekatolík nebude, ani nemže kontrolovati jejich tvrzení n;

míst samém anebo z místních pramen, zvlášt když jejich zprávy bý

vají podepeny statistickými íslicemi.

Dali jsme si s tím práci. Výsledek potvrdil naše tušení nad oekávání

Prohlašujeme, že prameny naše jsou katolické, ne zednáské neb(

protestantské. Jsou to katolické asopisy »Catholic Truth<s: a »Excelsior.

a katolický biskup Mc Faul.

Podle nich bylo seítáno nebo pesn odhadnuto, že na 15 millioni

katolík ve Spojených státech pipadá ron 142.000 narození (tolik n;

píklad r. 1910) ; napoítalo se za rok 38.000 pístup, jednak od jinýcl

církví, jednak z tch, kteí ped tím nebyli v souvislosti se žádnoi

církví. Tyto dv položky dohromady dají pírstek 180.000 duší. Ve sku

tenosti však podle statistiky pibylo katolicismu za ten rok jen ii5.oo(

duší. Ta znamená pímou ztrátu 65.000 duší za rok. To znamená, že an

všichni církevní katolíci nedávají své dti ktít a nepipojují je k církvi

V Americe by to nebylo nic divného. V Americe nejen baptisté odkládaj

vdom kest až do dosplosti, až si ho lovk sám vyžádá, nýbrž i pro

testanti nebaptisté nespchají se ktem, ve mnohých pípadech vbec ne

dávají malé dti ktít, aniž to jest — jako by u nás bylo (v Berlín r.í

píklad se tak poítá) — znamením necírkevnosti nebo nenáboženskosti

Ale pímá ztráta 65.000 není jediná. Poítá se, že v oné dob pibyle

do Spojených stát pisthováním ron 440.000 katolík. Tento poe
jest naprosto ztracen, takže faktický úbytek za jediný rok 1910 se odha-

duje na 505.000 duší.

Skutenost a správnost tohoto odhadování a poítání potvrzuje roz

váha celková na širší basi založená. Biskup Mc Faul vypoítal, že kdy:

se vezme dohromady ohromný poet katolického pisthovalectva a pi-

rozený vzrst katolického obyvatelstva narozením, mly by Spojené stát)

míti dnes katolického obyvatelstva na 40 million. Ve skutenosti maj

15 million. Musí tedy katolická církev registrovati ztrátu 25 millioni

duší.

asopis s.Excelsior« k tomu dodává, že americký katolicism ztrác

nejen potem, ale také kvalitou, což jest arci fakt ješt píznanjší, í
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jelté ncbezpcnéjsi. Kdyby uttalo pHttéhovalectví (což arci jcft

skiitrný; Spojené státy dosud |>otcbují immif^rantfi a

;é (llouho potebovat, ale iní stále pi»ncjltí opateni proti

iluuc-ic ittiiiiiKraci a omezuji pHstihovalcctvi), kdyby uNtal pHliv

' il(-rt, v iiókolika dcsctilctich prý by bylo cititi úbytek katolického

.1 frap|);inttic.

tlujciiK jfM jednou, že našimi prameny jsou americké kato-

lusy a atitDrity, prameny nejen pro íslová fakta, ale i pro rc-

l< uiin pipiiJDvané. —
edic kesanských náboženství vykazuje konfessijni statistika Spo-

ii stát znaný i>oct Žid. V Americe vfibcc jest 2idfi 1,894.409 na-

vropským (>,g4J.226, — tedy asi tolik, kolik jest jich v Uakousko-

l<u; v Novém Yorku samém poítá se 2i<l na 1,062.000, což iní

>roenta veškerého obyvatelstva. V relativním množství, v poméru

Dvému potu obyvatelstva má více Židfi jen Varšava 33*3 procenta,

.1 337 procenta, Lodž 47-5 procenta a Jerusalem 55 procent. Abso-

iiiá New ^'ork vbec nejvtší poet Žid pohromad; teprve po ném
\aršava s 204.000, Budapeš s 186.077 (23 procent), Víde s 146.926

rocenta), Londýn 144.300, Odssa 138.935; Berlin má již pod

(98.893, 4-85 procenta), stejné Chicago 80.000, Solu 75.000, Pa-

Caihrad 65.000, Amsterdam 59.000, Jerusalem 53.000, Ki-

10.000.

sijských náboženství nejvíc jest rozšíen ve Spojených státech

ritu ínského, ásten konfucianism a nemnoho náboženství

Vídni se pipravuje svtový eucharistický kongres
antnim mítku.
znamenají eucharistické kongressy a jakého jsou rázu, vypsali

Irali jsme asi pede dvma nebo temi lety, tuším pi kongressu lon-

. Nyní tedy pouze zmínku o nm, ponvadž se nás blízkostí svou
• dotýká víc než kongressy pedchozí.

Nepochybujeme, že vídeský eucharistický kongress vynikne nade

\ ky dívjší ohromností, leskem, okázalostí, úastí. Katolická církev

ky dovede dáti svým veejným manifestacím mohutnou zevnjší

. a ohromující rozsah. V Rakousku si dá záležeti zvlášt, a bude to

okázati, ponvadž podmínky v Rakousku a specieln ve Vídni jsou

\ m demonstracím nad obyej píznivý. Jest pirozeno, že si katolická

dala záležeti, aby její eucharistický kongress na píklad v Londýn
i\ cu možná imposantní; chtla z pirozeného pudu ukázati a dokázati,

ifi v protestantské zemi mže rozvinout okázalost moci, disciplinova-

niti, potu. Zmailo se jí tam sice veejné processí, které bývá nejná-

p;njší ásti programu, ale jinak zdar byl úplný.

í Ve Vídni bude sice jiná pohnutka k rozvinutí co nejvtší okázalosti,

ní touha po imposantnosti bude stejná, možná vtší. Grkev bude chtíti,

!i dokázala, demonstrovala ad oculos, že Rakousko jest katolické, nej-

K'ilitjši, že Víde zstává stediskem rakouského kesanského socia-

Iui a náboženstvím Vídeák že jest Luegrv fidélní katolicism.
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Podmínky k rozvinutí zevnjšího lesku nebyly pro kongress nil

tak píznivý, jako ve Vídni a snad nikde jinde ani nebudou, ani by

mohly býti. Nikde jinde by v ele komitét nestály arcivévodkyn. 2á(

jiné msto by samo nepostavilo na ulice tolik zvdavých divák, a žá(

jiná íše by nedodala tolik poutník. Z tchto arci mnozí pojedou do r(

dence, aby zahlédli císae a leny císaského domu, ale zástupce pape;

(bude jím bezpochyby osvdený, oblíbený, obratný Vanutelli) se bude

šiti nemenší pozornosti.

Ohlas píprav ke kongressu zaléhá již i do odlehlých ástí naší

až k nám do ech, do Prahy, kde byla pedbžná slavnostní schze s ai

biskupem a šlechtou. To jsou slibné zaátky agitace pro zdar kongres

Ponkud pikantního zabarvení dodává pípravám zaruená zpráva,

znanou ást statisícových náklad uhradí bohatí bankéi židovští vno
nimi, za která se jim dostane nobilitace, povýšení do stavu šlechtické

>Pikantní« zabarvení pravíme proto, že jednou z organických známek

koského katolického církevnictví vbec jest silný antisemitism. ]

kousky kesanskosociální antisemitism však se zastavuje ped semitsko

velmoži zlata. O Luegrovi se vypravuje, že mu osobn bylo velikým pc

šením, mohl-li prokázati njakou službu 2idovi, zvlášt chudému,

dkaz, že jeho antisemitism není slepý, raqový a bezvýjimený. Že ai

semitism kesansko-sociální není antisemitism proti semitským penzi

jest s dostatek známo. Úhrada kongresových náklad z penz židovsk;

banké jest píznaná pro ob strany: pro rakouské klerikály i pro

kouské Židy. Mimo to prý se nkolik žen tchto bohatých, již nobili

váných anebo na nobilitaci ekajících banké dalo poktít, aby mo

zasedat v estných komitétech vedle vysoké šlechty pod protektorát

Výsostí.

V Rakousku se bojuje o reformu manželského prá

zvlášt ve smru umožnní rozvodu a nového manželství pro manžely ka

lické nebo katolicky oddané.

Jest rakouskou zvláštností, že naše justice spíš uzná v takovém
{

pád satek v cizin uzavený, než schválí satek vlastních oban do

uzavený.

Nedávno nejvyšší soudní dvr uznal platnost nového manželství r

vedeného muže, ped tím katolicky s katolikou uzaveného, když te

muž vystoupil ze státního svazku rakouského obanství, adopcí zís

státní obanství uherské, aniž se z Rakouska vysthoval, v Uhrách si

mohl zrušení svého prvního manželství a vstoupil v nové se ženou, kt

také jen ad hoc nabyla uherského obanství.

Druhý pípad podobný byl stejn pízniv rozhodnut, když nové m
želství byla uzaveno v Americe.

Není rakouskou zvláštností, že cizí obané mají u nás více volnt

než vlastní, a že se schválí a uzná satek v cizin uzavený, který do

uzaven nikdy by nebyl sankcionován naší justicí?
|

Novinami probhla zpráva, které si málokdo asi všiml v této sot

slosti. V Ostrav byl policií sebrán sešlý muž, který si umlým, schválí
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.
ponvadž ncnicl na nocleh a na živobytí. Tento scélý, téleiné i du-

schátralý muz byl bývalý knéz Vlaiánck, který se oženil, ital le

1 vm uitelem, ale jehož manželství bylo soudné prohláíeno za

; jako lovk v konkubináté žijící byl úcdné zbaven «vého

(ho uitelského postavení, jinde se ncuchytil, až docela seiel. Skoda,

nemohl státi se obanem cizího státu, ahv v Rakousku ml více privl

ervna 1912. +

ŽENSKÉ HNUTl.
)lina Svtlá a Jan Neruda. — Ženské kandidatury. — 12. kveten.

Svaz katolických žen. — Mirov hnuti.

opopiratcln významná literární publikace vyšla vlastním nákladem

\y pod názvem tKarolina Svtlá ve stycích s Janem
idou«. Jsou to zbytky, úryvky korrcspondencc, pokud se uchovaly

iscch k Sofii Podlipské. O píinách k uveejnní této korrespon-

pisc v úvodním slov pí. A. C e r m á ko v á-S 1 u ko v á, v jejíž

nalézají se tyto dopisy, které mly býti po smrti Sofie Podlipské

ly, že s nmohých stran dostalo se jí doklad, že události z let šede-

jsou ješt v dobré pamti, jenže pecházejí zvsti o nich s pokolení

kolení s nesprávnými doplky a omyly. To ji konen pimlo, že se

I) ndlala po dlouhém boji otisknouti ást korrespondence, dosud v taji

c van. Vydavatelce šlo o to, aby se mohl každý o istot vztah Svtlé

k elikéniu básníkovi pesvditi, a proto, když vidla, že vznikaly do-

n Jiiky, omyly a pochybné závry, nevyvrací je, ale pro uvarování dal-

cmilých zmatk podává veejnosti korrespondenci z r. 1862 úplnou,

ilcce se zachovala.

Mhalením roušky z vnitního života dvou velkých lidí bylo vykonáno

•iioni vice než jen oištní jejich památky. Vydání tchto vzácných

nicnt má krom významu literárního vyšší ješt význam lidský.

'> doklady vysokého lidství. Dopisy dvou velkých duší, svdící o vy-

lich úrovni. Dva umlci nahlédli do nejhlubších taj svých duší,

i sourodost, poznali, jak vysoko by se dovedli vzájemnou oporou po-

v-t. Jsou to doklady ducha, jak jeví se ve vzájemném psobení du-

t' stejn vysplého muže a ženy. Stojíme ped nimi užaslí a nestau-

ohápat všechny ty jiskry, které zasršely z jejich styku. Jen se se-

(luše jejich se stetly a blesk, který hned po tom vyšlehl z tohoto

n, ukázal zázranost styku obou prvk lidských ve výšinách života.

' isudek literárního díla nepatil by do této hlídky, ale patí sem po-

tí na význam, který má nejužší vztah k ženské otázce. Jako vidím

sebe všude, že základ a úkol lovka tkví v duševním svt, v pro-

nni života, tak je mn koenem ženské otázky, t. j. života ženy

ni, zopravdovní vzájemného pomru muže a ženy, který mže býti
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nalezen jen povznesením duše, produševnním života nejprve vlastn

a pak v dsledku toho i všeho ostatního. Z tohoto hlediska praví n

korrespondence mezi obma našimi velkými literárními miláky mno

Úkol, který ukládá referentství »Ženské hlídky «, je mn v tomto píp
nanejvýše radostný, nebo pro hledisko shora uvedené skýtá duševní

mna myšlenek a vztah obou umlc krásný píklad. Ckol mj je tím

lejší, že korrespondence se zachovalo tolik, že není teba obhajovati a

svtlovati pomr obou vzácných lidí, ale lze íci: I kdyby bylo vše pr

dou, co nízká pomlouvaná veejnost klevetila, vysoká kultura obou b

taková, že nemohli jednat neestn a nesprávn v žádném pípad a (

mli volnost a právo jednati, jak za dobré uznali. To je to jediné

dostuinní pro oba. To je, co je ideálem nové ženy. Taková estnos

opravdovost, že mže býti jen sob samé zodpovdnou.

Svtlou a Nerudu nemže potísniti kal nízké pomluvy. Ne pn

že zachovala Svtlá zevní poctivost, manželskou vrnost a že odtrhla

od Nerudy, ale že styk s Nerudou byl tak pravdivý, poctivý i teh

kdyby byla Svtlá petrhala své stávající svazky a šla s Nerudou dal*

životem.

Duše obou si hned porozumly, ale rozdlily je pomry, které ko

nily ne v tom, že Svtlá byla již provdána, ale v její bytosti. Bylo v

mnoho, co by byla musela pekonat, násiln pemoci, aby mohla jíti

svou duší. Jsouc vychována v nejpísnjších tradicích vážené mšan
rodiny, dovedla nalézt sebe duševn, dovedla si zachovat duševní sar

statnost a život, ale jen v mezích konvence. Nedovedla pekroit hran

její, nebo tím by byla schvácena nejprve sama.

Uvdomila si jasn svj stav, zmila své síly, ustoupila a skryla

v sob samé.

Kdyby se byla rozhodla opan, byla by šla za svým rozhodnul

stejn oteven jako nedovedla kompromisovat. Uváživši, rozhodla

setrvati ve svých povinnostech a pomrech a stala se Nerudovi oddat

pítelkyní.

Kdyby byl svt kolem ní dovedl pochopiti duševní pátelské vztí

obou, kdyby byl Neruda sml navštvovati domácnost Svtlé oteve

bylo by mohlo vzejíti mnoho krásy pro svt i z jejich pátelství. To i

bylo možno pro pekážky vnjší i vnitní a proto museli násiln p

trhnout, co patilo k sob — své duše, jist na jich vlastní škodu.

Po petení celé korrespondence zstává dojem neho neukon

nho, jakési nespravedlnosti osudu, nesplaceného dluhu, který musí kd

vyrovnati. Jako bychom nedosnili krásný sen. Zavíráme znovu oi, al

chom si jej zakonili sami i ve bdní. Zdá se nemožným, aby Nerudí

Svtlá se již nemli sejít a vytvoit ješt vtší krásy, než jaké již vytrys

z jejich letmého setkání, aby svt neobdaili tmi poklady, jimiž by

byli chtli »obdait z vdnosti, že jim života popál«, aby se neusl

tenilo, co Neruda tak jasn vyjádil, když napsal: »Bože, ženo, co

mohlo z Tebe býti, kdybys nemla tuto falešnou, urputnou stydlivost,

by se nezrodilo v duchu Tvém, kdybys jinému dopála, by jej zúrodn

Jako by mla Svtlá žíti dál, v jiném prostedí, aby dovedla sebe c

oprostit a vzít si pak od života, co jí pináleželo a navrátit životu, co >

'.Q i
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I. Takovýto krásný sen stává se skutkem v živote, vtilujc-li »c v naU-

Ay a .snahy budoucnosti. Ta ienská du»c v hák musí jití dál nci

!;i Svétlá, aby se zcela oprostila a naila sebe, lovéka — ienu.
«

Znaným úspéchem ženského hnuti je fakt, že politické strany po-

ily v doplovací volt> zemské na mladoboleslavsku a v Nymburce
s k c kandidátky, a sice : strana národní svobo<lomy)dná a ná-

ló-sociálni za ponuKÍ strany státoprávné pokrokové paní Hozenu Ví*

ii-Kunétickou, spisovatelku v eském Brode, a strana s(KÍálné-demo-

H kú /a podpory eské strany pokrokové slenu Karlu Machovou,

lu v Praze, ženy vynaložily mnoho úsilí na to, aby strany

intcresované soustedily své hlasy na spolenou kandidátku,

to setrvala strana sociáln-dcmokratická na svém stanovisku, které

dflslcdné hAjí. že nelze jí jíti se stranami méšáckými sjKjleéné, což

'!:tlo vlastní kandidaturu ženskou. Nebylo lze ubránit se samostatnému

1 iMužskéniu p. J. Matouškovi, jehož kandidatura je kandidaturou

iskou a tím se stávala ženské vci dosti nebezpenou. Poet hlas

(laných pi první volbé pro kandidátky-ženy je radostný a napluje

.hé volb nejlepšími nadjemi pro ženskou vc. Paní Božena Viková-

viická obdržela 850 hlas, sl. Karla Machová 415 a pan starosta

lísek 760. Je to krásné uznáni ženské schopnosti, když z 2034 volifi,

n se k voll) dostavili, 1265 rozhodne se dáti svj hlas a s ním právo

l^btupování okresu, zem. národa do rukou ženy. Úspch ten je vy-

lány pro disciplinu v adách sociální demokracie a je tím význam-

I^H pro vrstvy mšácké, nebo zde je jedin výsledkem práce žen

I^Bch, dsledkem energického vystoupení kandidátky, spolupráce jed-

IHr:cú-nui7. a pochopeni volistva,

i I Dle usnesení mezinárodní konference socialistických žen, konané

"píležitosti loského sjezdu v Kodani, poádají socialistické strany

zemí každoron v uritý den manifestace za politickou
>noprávnost žen, zejména za dobytí volebního práva ženám.

-koslovanská sociální demokracie loni poprvé zvolila k tmto manife-

in dne 19, bezna, letos 12, kvtna,

\ Praze a po venkov konaly se etné velké schze. Letošní mani-

le byly provázeny zvýšeným zájmem, nebo ženy jsou rozhodn na

.pu, U nás jako jinde. Zájem, který vyvolala zákonodárná akce za

Mií právo žen ve Švédsku, stupován byl jednáním o volební re-

zemské i ženskými kandidaturami pi doplovací volb zemské,

iirozeno, že práv v sociální demokracii, která sousteuje velký

žen, je zájem vyšší než v jiných kruzích. Na manifestaci v Praze

Uivila redaktorka »Ženského Listu« Karla Machová, poslanec Nmec
egátka »\^ýboru pro volební právo žen« Marie Tmová. Poslední

oe vybízela k spolenému postupu žen bez rozdílu politické pisluš-

a spoleenského postavení. Na tento projev bylo obma pedcho-
eníky s uritostí odpovdno, že strana a ženy sociáln-demokra-

nemohou z píin tídního boje a i zcela rozdílného nazírání na
v ženy jíti touže cestou.
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O letnicích uskutenil se dávno pipravovaný »nový dležitý organ

saní útvar katolický*: »Svaz eských katolických spolk
ž e n s k ý c h«.

K ustavení jeho vybízelo již loni provolání, podepsané za zaizujíi

výbor pedními representanty šlechty a initeli klerikálními. Poukazoval

se tu na snahy celé legie stoupenc t. zv. moderního pokroku, které ci

k rozvratu spolenosti, vybudované na základech kesanského ádu svt(

vého. Za heslem tím prý se kryje tendence, odstraniti nejsvtjší statk

duševní. »Co po devatenáct století budovala a pstila kultura kesansk;

co pivedlo lidstvo k dnešnímu rozkvtu kulturnímu a hospodáskémi

má prý se odhoditi jako pežité, má ustoupiti t. zv. modernímu pokroki

vybudovanému na theoriích bu odvážných pedbojovník rozvratu, bu

bláhových snílk. « Nelze neupozornit aspo na nkteré zásadní nesprav

nosti. Spolenost, vybudována na základech kesanského ádu svtovl:

došla tam, kde jsme dnes a dnešní prmrný stav nelze nazvati ku

turním a hospodáským rozkvtem. Proto ty kíse a nespokoj enos

a proto, že do toho stavu došlo lidstvo, provázeno jsouc t. zv. kultue

kesanskou, proto ji odhazuje a hledá cesty lepší. Již ten pojem ku

tury je pochybený. Kultura, to jest projev duševního postupu a vysplos

duševního života. Proto kesanskou kulturou mohlo býti nazýváno b

co bylo prožíváno a projeveno životem. Ale dnes již nieho takovéli

v katolické spolenosti není a byla to práv postupující kultura, ktet

nám ukázala rozdíl kesanství a katolicismu, zánik katolicismu a která

se dnešní život odchyluje. Tedy »kesanská« kultura vykonala již sví

úkol a musí ustoupit novjšímu projevu ducha, kultue pravdivjší. -

»A píboj ten zachvátil i ženu — praví dále provolání — vyrval ji 5

vznešeného místa, na nž ji postavila kesanská spolenost . . . která chi

raví a trpí, že odcizila se jí žena. Uzdravit a obnovit ji, upevnit v k
sanských základech, znamená postaviti ženu na místo jejího ureni. Žer

strážkyn a ochrankyn istoty krbu rodinného, matka a vychovateli;

dítek, pomocnice, pítelkyn, rádkyn mužova a když nebylo jí popán

míti krbu rodinného, žena samostatn dle zásad katolických se vyživujíc

žena v službách milosrdenství a kesanské lásky k bližnímu, žena nos

telka pravé kesanské kultury, fedrovatelka vznešeného dobra a krásní

to ideál ženy. Pracovati k dosažení tohoto ideálu jest první povinnos

tch, kdož chtjí zachovati kesanskou spolenost* . .

.

Aby tento ideál ženy byl uskutenn a spolenost zachována, ir

Svaz: »ve všech oborech ženského hnutí hájiti a provádti zásady kat(

lické, zakládati a podporovati kulturní, hospodáské a sociální zaízei

a organisace (nepolitické), které stojí na základech katolických, zakl:

dáti spolky a organisace (nepolit.) katolických žen, napomáhati charit

podporovati katolický tisk a literaturu, pstovati umní, vdu a ušlecl

tilou zábavu — vbec domáhati se zastoupení ve veejných (nepolit.

institucích kulturních a národohospodáských, cestami zákonnými pracc

váti k uplatnní katolických zásad ve všech oborech života veejného

Svaz má spojovati všechny spolky ženské, všecky odbory, organisac

i jednotlivé ženy. Sekretariát »Zemské katolické rady« vroucn žádal dt

chovenstvo, aby všechny spolky a ženy ve své farnosti upozornilo r
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'lAtklivé je vyzvalo k pHhláienl m za lena. Proto jii ped valnou

mohlo býti uinéno la.ooo pNhláick.

iiaii veejností málo ti viimime téchto véci, jako bychom náfUlm

ii oi, abychom ncvidéli. A pece jcit tu jediná cesta, aby nái »Svax

li iipolkfl feskýchc usilovné rozvíil vz<létávaci, otvétnou innott

in venkov a mezi mládeži. To jett pravým úkolem >Svazu<, aby

•val a idil innost svých initelfl, spolkfi a žen pracovnic a al^

lal pomoc a souinnost mužfl.

idlcžitéjii události posledni doby v ženském spolkovém živote

1)1 ni i r o v é h o odboru pi »Svazu eských spolkfi ženských*,

vodoni svécno do rukou osvdené propa|{:átorky idci sbratení

pani Pavly Moudré. O programu práce tohoto odboru není dosud

inosti nieho známo. Le pivtlcni jeho ke tSvazu* dává samo
jirácc ten, že viechny spolky sdružené ve >Svazu« budou mírovou

celých Cechách provádti. Pkn v tom ohledu poíná si »Zemská
ico pokrokových žen na Morav*, která již dávno mírovou akcí

vedeni paní Jind. Wurmové, dlouholeté pracovnice pro mírové

Organisacc zizuje poátkem ervna, pomocí svých sdružení, mí-

ly po celé Morav. Budou pednášeti J. Wurmová z Brna, L.

lá z Brna, Pavla Moudrá z Nevcklova, J. Hanáková z Holešova,

fanalíková z Bystrice p. Host., A. Trávníková z Perova a u.
impholz v Olomouci. Cclem této akce pednáškové jest, aby pod-

cilc mírového hnutí byly i na Morav objasnny všude.
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Zprávy knižní a literární.

Handwórterbuch der Naturwissenschaften. Hera

gegeben von Prof. Dr. E. Korschelt — Marburg, (Zoologie), Prof. ]

G. Linek — Jena, (Mineralogie und Geologie), Prof. Dr. Oltmanns

Freiburg, (Botanik), Prof, Dr. K. Schaum — Leipzig, (Chemie), Pr

Dr. H. Th. Simon — Gottingen, (Physik), Prof. Dr. M. Verworn

Bonn, (Physiologie) und Dr. E. Teichmann, Frankfurt a. M., (Hau

redaktion). Slovník bude asi v 80 sešitech á 2-50 mk. — Svante Arrhen

(Direktor der Abteilung f. physikal. Chemie des Nobelinstituts der AI

demie der Wissenschaften in Stockholm), Das Schicksal der PÍ

neten. Leipzig, 191 1. 1-50 mk. — Prof. W. Schallmayer, Vererbui
und Auslese in ihrer soziologischen und politisch^

Bedeutung, 2. vyd., 191 1. — Die Volksvertretung v. Prof. ]

Tezner, Manz, Víde 1912, za 16 K: ást rakouského státního prá^

naped se podává státovdecký výklad o zastoupení a suverenit lidu poi

rzných theorií, následuje historie konstituce v Rakousku-Uhersku, I

nen organisace íšské rady, panské snmovny a snm. — O r g a r

sace socialistických živnostník, její vznik, sal
a požadavky. Nákladem asopisu »Živnostník«, Praha-IL, Palacké

II. — R. Maršan, Djiny policejní organisace rakousl<

Zempanská organisace policejní v 1. 1749—1780. V Praze 1911. — Díl I

Policejní soustava autonomní Vídn ve stedovku se zetelem na stec

vekou policejní soustavu mstskou vbec. V Praze 1910. — Lily Brai

Memoiren einer Sozialistin, 1911. — Die Entwicklui
desWahlrechts in Frank reich seit 1789 von Dr. Adolf Tecke

burg, Privatdozenten in Bern, 1911, za 11 mk. — M. Gruševskij, Ki
t u rn o-n acionalnyj ruch na Ukraini v XVI—XVII v i (

Lvov, 1912. — Korrespondence a zápisky Jana Helcelet
Vydal Jan Kabelík. Prameny djin moravských. Vydává Historická !•

mise pi Matici Moravské. I. V Brn 1910. Nákladem Historické kom

pi Matici Moravské. Stran LXXV -f-
661. Za 15 K. — M. S. Euckt

dorf, Realitát und Gesetzlichkeit im Geschlecht
1 e b e n, Leipzig, 1911. — Freiherr v. Falkenhausen (General der Infa

terie z. D.), Der groBe Krieg der Jetzzeit. Eine Studie iil

Bewegung und Kampf der Massenheere des 20. Jahrhunderts. Aufl. Berl

1911, za 8 mk. — Archiv fr die Geschichte des Soziali
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und (Icr Arbciterbewegung. Hcrauigegdbcn von Dr.

( iruiil»cr(fi Profeii»or der politiwhcn Okonomic an der Univcriítát

I.rip/ij;. 12 ink. roné. — Trof. J. ricrslorff, Der modern
11(1. 1911, za I mk. — Karl Brugmann (Prof, i. jndo-

, íí.ilIiwíss. an der Univ. Lcipzig) und Berthold Dclbríick (I*rof.

iiskrit u. vcrjfl. Sprachkunde an der Univ. Jcna), GrundríB der
1 ' > n (1 n Grannnatik der i n do (pe r m an i ich en

Kurz^cfaUlc DarsiclluiiK der Geschichtc dcs Altindinchen,

hen (Awcstischcn und Allpcrsischcn), Altarmcnischcn, Alt-

hcn. Albanesischcn. Lalcinischcn, Oskisch-Umbrischcn, Alt-

ín, Gotischcn. Althochdcutschcn, Litauischen und Altkirchenslawí-

StraOburg, Karl J. Trtibncr. — Lc Monde, encyklopedie men-

illustrée antliolo^ic dis rtvucs dc touš les pays: vycházi o<l i, ervna;

platné mimo 1'Vancii roné 35 frankíí. — The unit d stateí ca-

íg. Third Edition, 1912: tento katalog obsahuje seznam tiskfi od

stojí 36 dollar. — Veda, dvomcsenik za znanost in kulturo.

[a. Kramer, J. Prijatelj, M. Rostohar. B. Vosnjak, 8 K roné, tiskne

)rici. — Oesterr. Zcitschrift fiir Eisenbahnrecht.
Pcrics, ron 20 K. — Krematorium, véstnik Krematoria,

pro spalováni mrtvých. Vycházi každého 5. dne v mésici. Pred-

^é: pro leny Krematoria celoroné kor. 1*20, pro neleny 2 K, e-
ce a administrace: Praha-Vinohrady.

Nemocnost a úmrtnost personálu c. k. stát drah. Personál

státních drah délí se již od r. 1889 pro úely úrazového a nemoccn-

pojišténi na 6 skupin. Do jaké míry jest personál železniní v jed-

ch skupinách tch zastoupen, podává následující tabulka, spoíva-

práv jako údaje další na statistických datech 7letého pozorování.

Veškerého personálu jest prmrem:
kanceláského 5'i4%
strojního 673%
vlakového 9-98%
staniního 29-46%
traového 38-12%
dílenského io*57%

Ze 100 zízenc c. k. stát. drah, kteí jsou až na úednictvo vesms
ly nemocenské pokladny, onemocní ron 71-75. Nemoc jednoho lena

[•á 18-9 dn a na jednoho lena pipadá 13-6 nemocenských dn. Uvá-
e-li, že dle statistiky rakouských nemocenských pokladen za léta

f)0
—1899 procento onemocnní iní 47-1 a že na jednoho lena pipadá

8'39 nemocenských dn, vidíme, že nemocnost personálu c. k. st. drah

pomrn vysoká.

Nejhorší pomry jsou v obvodech riditelství

:

v Inomostí .... loi — 17 dn
v Terstu 99 — 13 >

v Linci 80 — 16 »

ve Vídni y6 — 15-7 dne

v Bláku 73-9 — 14-4 >
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Nepíznivjší v obvodu editelství

stanislavovského . . 43*48 — 67 dne^

Vezmeme-li v úvahu též onemocnní ambulantní, která v pedešlýc

íslech zahrnuta nejsou, posune se ponkud uvedená ada, a to následovní

Na 100 len nemocenské pokladny pipadá onemocnní vbec

1. v Krakov^ 18172 7. v Inomostí 136-1

2. v Terstu 181-44 8. v Bláku 134-í

3. ve Lvov 176-72 9. v Praze 123-1

4. ve Vídni 167-17 10. v Linci 12t,-i

5. v Stanislavi I53'34 n- v Plzni 113-1

6. v ernovcích .... 147*37 ^2. v Olomouci .... 98-2

Jak vidno, jsou pomry v zemích sudetských píznivjší, než v zemíc

polských, v Terstu a ve Vídni. To nedá se vždy vysvtliti klimatickýn

pomry. Rozhoduje tu namnoze i správní praxe, svdomitost personál

a jiné.

Zajímavo jest povšimnouti si nemocenských pomr v jednotlivýc

kategoriích personálu.

Na IDO len pipadá onemocnní nejvíce v kategorii personálu

dílenského 112-37

pak v kategorii personálu

:

strojového 89-40

vlakového 77-02

staniního 74'89

traového 57'5'^

kanceláského 4i'94

Ovšem nejedná se ve všech kategoriích o nemoci stejné tíže. Nejdél

trvá jedno onemocnní zízence:

kanceláského 24-7 dne

vlakového 20-4 »

traového 19-5 »

dílenského I7'9 »

staniního I7'5 »

Tento obraz je zárove svdkem, že personál ty prvních kategor

hlásí se nemocným jen v pípadech vážných, pro což jest rozhodnýi

jednak jeho vysplá intelligence, jednak to, že ztrácí v dob nemoci ví

dlejší píjmy nebo mzdu vbec.
astá onemocnní personálu dílenského mohou býti zavinna i to

okolností, že v adách jeho se pihází množství nepatrných úraz, je

k onemocnní delšímu nenutkají.

Z toho dvodu, že délka nemoci závisí namnoze na hospodáských pc

mrech onemocnlého, hlavn na tom, zda nemocný ztrácí nemocí n

píjmu, není pro zdravotnické pomry v jednotlivých kategoriích zíze

neckých významno, kolik nemocenských dn na jednotlivou kategorii pi

padá. Než pro zajímavost uvedeme pece jen adu, tuto otázku osvtlujíc

1 Hans Becker: Erkrankungs- und Sterblichkeitsverhaltnisse der B<

diensteten der k. k. 6st. Stb. Wien 1905.
2 t. j. v obvodu iditelství c k. st. drah v
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Na 100 žlcnfl personálu pipadá ncmoccnikých dnfi

dilenikého . . ao-j

strojového 17*3

vlakového 157
staniCnilm 13*1

traového , ii-a

kanceláského 10*4

Z 1000 zízcncfl c. k. státních drah jest prflmirné dcnné 37*2 ve sUvu

mocenském. Ncjméné ve Stanislav! i8'4%, nejvíce v Inotností 46^%,
)k v Linci 44-4?Í, ve Vídni 43*4%. v Terstu 42-4%. ve Lvové 40'2%,

Béláku 39'6%, v Plzni 377%, v Praze 34*9%. v Krakove 33*6%.

Olomouci 30%. a v Cernovcich 26^%. Z personálu rzných kategorii

kazujc nejvétii denní stav nemocenský personál:

kanceláský 67*3%
vlakový 56*0^

strojový 55*8%
traový 53*5%
dílenský 49'8%
staniní 47*9%.

ist ohílnhná s adou vyjadující délku jedné nemoci v rzných

- ! služebních.

Ze všech onemocnní personálu železniního pipadá:

na nemoci infekní .... 1409%
na nemoci orgán zažívacích . I5'i4%

I

na nemoci krve ii'97%

na nemoci dýchacích orgán . 9*42%
na poranni (i mimo službu) . 8*84%
na nemoci nervové 3"90%
na nemoci oní i*59%
na nemoci úd pohybovacích . 1*32%,

Z nemocí infekních jsou nejastjšími chipka, stídavá horeka,

berkulosa a zápal plic.

. Na 10.000 zízenc pipadá 52-37 nemocných tuberkulosou, a 20-4

nrtí na tuto nemoc.

I

Ze všech pípad úmrtí personálu c. k. státních drah bylo 28-6% tu-

trkulosou. To ovšem neznaí, že by v adách personálu železniního tu-

jrioilosa nepomrn ádila, nýbrž spíše že ostatní nemoci pravideln bý-

iji vyléeny, nebo se v tuberkulosu zrodí. (Personál drah badenských

[kazuje 74-4% onemocnní tuberkulosou. Ze 100 zemelých tohoto perso-

Jtt umírá 24'5 tuberkulosou.)

I

Nejvíce ádí tuberkulosa mezi personálem:

na 1000 zízenc každé skupiny

dílenským 12002

kanceláským 8577
staniním 60-32

strojovým 44*30

vlakovým 34*89

traovým 28-97
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Personál tedy, který jest zamstnán více na vzduchu, podléhá této n

moci mén, než personál, pracující v uzavených dílnách a kanceláích.

Na tuberkulosu umírá z lo.ooo personálu skupiny:

kanceláské 37*6

staniní 26'6

dílenské 247
vlakové 21*7

strojové i8*7

traové i2-i

Posunutí úmrtnosti vi nemocnosti vysvtlíme si úvahou, že v tc

skupinách, kde je více osob definitivních, pipadá úmrtnost do inr

služby a tedy se vykazuje, tam však, kde je vtšina provisorních, kteí p

20, 40 nebo 52 nedlích nemoci bývají propouštni, spadá nemocnost mim

innou službu a vymyká se již statistické evidenci.

Nejvíce onemocnní tuberkulosou jest vobvodu editelství:

Terst ii0'4 Krakov 52

ernovice 80-5 Víde 44

Lvov 75*5 Inomostí 42'

Praha 6i-i Olomouc 4r

Linec 56-5 Blák 36'

Stanislav 55-5 Plze 29-

Nemoci zažívacích orgán vyskytují se nejvíce u personálu dílenskéh(

Skoro 25% tohoto personálu onemocní v roce nemocemi tmito. Pei

sonálu strojového onemocní na orgány zažívací 21%, vlakorého 18%, sts

niního 16%, traového 11% a kanceláského 8-4%,

Venerické a syfilitické nemoci participují 0-39% všech onemocnn
rheumatismus akutní 10-09%, chronický 1-34% a pakostnice 0-34%.

Rheumatismus ádí nejvíce v obvodu editelství Inomostí (i9'i6%)

nejmén ve Stanislavi (5-i4%). Nejvíce vyskytuje se u personálu dílen

ského a strojového, nejmén u traového a kanceláského.

Nervová onemocnní participují na celkové morbidit 3*9% a výsky

tují se u personálu:

kanceláského .... v 2-43% staniního v 3-479

strojového v 4-23% traového v 2-29^

vlakového v 3-25% dílenského v 5-83^

Úmrtnost personálu c. k. státních drah není znaná a asem stále s

ješt lepší. Zemelo z 1000 zízenc:
6-

6-

6-i

5"

&
5-*

v
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iváno. že ji pfiiobi zaméstnáni samo. Z velké ásti souvili • tou okol-

, iv k c. k. státním (iraháni jest pijímán personál jen po vykonané

votni prohlídce, a tedy jenom personál vybraný. Oviem faktum ubý-

ijinrtnosti postupem asu pes to, že povždy pedcházela pijetí ke

lékaská prohlídka, nasvžduje pece jenom jakémusi pokroku ve

votnictvi, kterýž zjev váak není jen drahám vlantní, nýbrž vysky-

80 a jest konstatován u výrobních odvtvích vncch.

Nejvtší niortnlitn jest v tchto odvtvích, kdež umírá z 1000 zízenc
i:

v kanceláském 10*14

v staniním 7-90

v dílenském 7*48Ive vlakovém 7*11

v traovém 6*27

ve strojovém 5-96

ysoká úmrtnost vbec jest v pímém pomru k vysoké úmrtnosti

iberkulosu, jak pesvditi se lze srovnáním tabulky práv uvedené
lUlkou uvedenou shora. Personál kanceláský pojímá do svých ad
10 puloinvalid ze služby výkonné. Odtud jeho vysoká úmrtnost,

est velikým nepochopením úelu, pidlovati, jak se napoád dje,
ktvalidy ke služb kanceláské, kdež práce v uzavených místnostech

i na takové osoby píliš zhoubn. Pokládali bychom za daleko vhod-

pesazovati poloinvalidy, pokud jimi jsou osoby dokonalých smy-
ch orgán (a s požadavkem dokonalého zraku se tropí namnoze
rdová komedie), na místa strážník tratí, zvlášt tratí lesnatých. Ne-
tek odbornosti by nemusil tvoiti pekážku. Myslíme, že každý kon-

r, ba i každý dílenský by za krátko mohl zastávati povinnosti stráž-

trati. A že by rád místo podobné pijal, zvlášt když by se mu
il dosavadní postup, nepochybujeme. Vždy by jedin tímto zpso-
mohl si prodloužiti nebo zachovati život. V zájmu tomto rád by

oželel ztrátu vedlejších píjm, jež ostatn ztrácí, i když je usta-

li ke služb kanceláské,

em teba obrátiti zrak ! Co je plátno vysílati zízence dílenské do
ií pro plicni choroby, když se správa drah nedovede postarati

lumné umístní jejich po jejich návratu? Plýtvá se penzi, pošle-li

stružnik na 3 msíce do Allandu^ a po svém návratu umístí se

v soustružn. Za rok se jeho nemoc vrací. Co je plátno, posílati

I do Píšan a po jeho návratu ponechati jej na stroji?

Íbrovský podnik, jakým jsou c. k. st. dráhy, mohl by v oboru zdra-

tvi vykazovati velké pokroky. Mohl by pesazováním do horských
[mých pásem a zmnou služebního odvtví zachraovati lidem svým

Ovšem musila by tu uiniti jakýsi ústupek byrokracie a myšlenková
t úednictva a léka. Uznáváme, že by pemístní strojníka k služb
iré nebo pesazení jeho z Prahy na . Kubici dalo úedníku i lékai

' * Ústav pro plicni choroby v Dolních Rakousich, kamž ron 30 zi-
C. k. st. drah se posílá.
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ponkud psaní. Ale nestojí za tuto práci lidský život? A nevyplatilo b

to dokonce správ samé?

Není pro správu výhodnjším zamstnati poloinvalidu, který p

ásten svj úkol plní, než platiti po 30—50 let jeho vdov pensi?

Ovšem zrízenectvo samo musilo by rovnž osvditi porozumni

vc. Musilo by ukázati ochotu, v zájmu svého zdraví dáti se pesí

do jiných stanic a k jiným odvtvím služebním, v poslednjším sn

musilo by odhoditi kastovnické pedsudky o dstojnosti toho neb on

povolání.

Musilo by míti opravdovou vli sloužiti a ne snad jen snahu opti

nastoupením služby prodloužiti si nemocenský rok nebo nabýti tuné 1

zové renty. Tedy i zde bylo by teba osvditi více sociální mravn<

Vedle tuberkulosy zavinují úmrtnost nejvíce zápal plic, tyfus, ástí

chipka, rže a malarie.

V celku vysk)rtuje se nejvyšší úmrtnost v adách personálu:

kanceláského .... iO'i42<'/^„

staniního 7'903°/oo
dílenského 7-489^'/„„

vlakového 7'ii6"/„„

traového 6-269*
/^j,

strojového 5-960"/„„

Pomrn malá úmrtnost personálu strojového souvisí s tím. že

ženci této kategorie, jíž se služební doba poítá il^násobn, odchá

v mladém vku do výslužby, takže pedmtem statistického pozorov

zstávají namnoze jen osoby lepší«h hodnot vkových a tedy mt

úmrtnosti podrobených.

Celkem jsou statistické údaje z oboru nemocenského pojištní di

a jsou zbudovány na velmi pesných záznamech a tedy velmi vroho(

pro cílevdomou úpravu personálních pomr u drah málo zužitkovs

Kéž by nkolik slov, jež jsme tu uvedli, dalo rozhodujícím kruh

aspo podnt k uvažování. —a-



Nová politika.

ctní zasedání íšské rady je skoneno, vojenské pedlohy uzáko-

_^ néiiy pomocí majority eských poslanc, zakonena o|XJSiní

itola eské politiky a vším tím, co se stalo a co se v nejbližší dob
I má, zdá se, že vbec v rakouské a eské politice nynjší doba

10 v historii oznaena jako mezník. Tím, co se stalo, neteba se

11 už zabývati: ekli jsme v úvaze o vojenských pedlohách, že

liom považovali za chybu politickou, kdyby vtšina eských po-

lo nehlasovala pro n. Ta chyba se nestala, stala se jiná, které

lio se chtli a mli vyhnout, páli jsme si, aby mezi dosavadním

l|ft)08iním postavením eských poslanc a pestoupením do vládního

' ira byl utvoen logický pechod, žádný niím neodvodnný skok.

loli jsme, že vlád záleží na tom, aby ve vtšin pro vojenské ped-

V Cechové byli, a to nejen pro hlasy samé. Tentokráte se hlasy

ly a vážily zárove a vlád velmi na tom záleželo, aby Cechové

láli jediní vedle sociálních demokrat, zásadn antimilitaristických.

toto jsme si páli, aby vláda ukázala nejen nám, nýbrž celému svtu,

l[|ik jí na tom záleží, aby zástupcové eského národa stáli v táboe

in státních. Vymoci na vlád takové všem zjevné piznání po-

láli jsme za pední úkol eské politiky, chtli jsme, aby vláda

ikým zpsobem umožnila hlasovati vtšin eských poslanc pro

\jenské požadavky. To se nestalo, majorita eských poslanc nepo-

dávala, jak se zdá, tohoto zlatého mostu a je si patrn jista, že

'listvo tomuto postupu porozumí. Je to chyba dle našeho názoru,

|>|;iyba práv k vli tomu volistvu, jeho politické soudnosti a výcho-

dní. 2e to chyba je, uznáno ostatn i v kruzích poslanc eských

nezbývá, než konstatovati oboje.

Co se pi této píležitosti ekalo, co se státi muselo, se stalo:

sdnotný klub práv ped rokem zbudovaný se rozešel, poslanci ná-

ilíHin sociální a neodvislí, kteí bez onoho dkazu, jak vlád na na-

;m postupu záleží, neschvalovali taktiku tí stran, tvoících majo-

NAŠE DOBA. R. XIX,, i. 10., 1912. 20. ervence. 45
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ritu, z jednotného klubu vystoupili. Tyto ti strany zstaly sice
{

jménem jednotného klubu pohromad, ale onen jednotný klub, kt(

za voleb loských vyhlašován za jedinou spásnou myšlenku,

jediný možný a mocný a úspchy zajišující prostedek taktický,

neexistuje.

Konstatujeme to zde s jistým zadostuinním, ne se škodolibé:

ponvadž jsme nemožnost, neloginost jednotného klubu vidli p

dem, hned tenkrát, když ob strany, mladoeská a národn sociá

jej pipravovaly, slovem a tiskem. Než rok s rokem se sešel, ukáz

se, že jsme mli pravdu a i to se splnilo, že ten as spolubytí pon

eských stran jen zhoršil. Pedvídali jsme — a to nebylo o volebn

kartelu mladoesko-národnsociálním ješt ani potuchy (srpen 191

— že není možno, aby strana národnsociální zstala v klubu, ke

majorita jeho se rozhodne pro politiku vládní a piznáváme se, že t<

naše proroctví nám pedáci strany národnsociální svým tehdejš

vystupováním valn usnadovali. I poslanec Choc i poslanec Klo

tvrdili stále, že jednotný klub eský zakládají jen pro boj proti vIí

a že ihned z nho odejdou, jakmile by majorita tohoto klubu cht

onen boj zastavit.

Možná dost, že by se radikálním poslancm odchod z jednotné

klubu byl stížil, kdyby se bylo vedení podailo pímti vládu k onoi

projevení, o nmž jsme se nahoe zmínili, ale na konec by byli nároc

sociálové z jednotného klubu odešlí pec. Ale jak eeny, porr

eských stran, zejména pi volbách 191 1 kartelovaných, tak se zhor;

že mladoeši i agrárníci odchod národních sociál vidli rádi,

k nmu pracovali. Vystoupení oposiních poslanc stalo se skutk<

za takových okolností, že na konec nevypadalo jako krok logici-

politický, z nhož by byli poslanci do vládního tábora pestupuj

ve Vidní tžili politicky, nýbrž jako následek nesnesitelných na d

tenic a spor osobních. Zcela tak jsme vci pedvídali, žádajíce pí

utvoením jednotného klubu více loyálnosti, mén jednotnosti.

Je pirozeno, že v rozchodu jednotného klubu nevidíme politick

katastrofu. Nebyli jsme nikdy páteli mechanického a neorganicky

združování, prázdného svornostaení a proto jsme v trvanlivost ]i

notného klubu nikdy nevili, ani tenkrát, když se povrchním lidj,

zdálo, že kartelem volebním strany mladoeské a národnsociáj

hlavní pekážky trvanlivosti jednotné organisace všech eských i

slanc jsou pekonány. Proto se díváme na rozbití jednotného kli|

docela klidn a považujeme je dokonce za daných okolností za mom
v nynjší situaci dost píznivý. Vší veejnosti je nyní jasno, že t
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/. i'(sl<i- politiky niiisi l»yt vylouena a žc pro úelné a prospéiné

. : iii víí \v \ idui jf nutno hledati forem nových. Snad je doba pro

uto práci tim vhodnéjái, jelikož jsme se. jak se zdá, octli ped oním

ncznikcm ve vnitní politice, v dob, kdy definitivn bude rozhod-
•^ •• 'irn jejím smru. Skonena je, jak jsme ekli, oposínf

I ity eských poslanc a splni-li se rzná oekávání, bude

ukoneni oposice trvalé a definitivní. Jedná se o skonení doho-

icli |)orad cskonémeckých, má se za to, že k dohod té dojde —
lú |)olitika rakouská po docílené dohod eskonmecké bude, jak

nie, jiná, než byla dosud.

*

Politika ta bude ovšem taková, jak ji budou ešti a nmetí po-

. i chtít a po eskonmecké dohod v Cechách bude takové

"ly teba pro politiku ve Vídni. Ta politika po docílené dohod
tak nová, tak nezvyklá, že už tou svou nezvyklostí bude psobit

-celiny strany. My jsme si ovšem páli smr té politiky poznati

. zajištní alespo jsme žádali, že ten smr vnitní politiky

pak skuten takový, jak si jej budeme páti a proto jsme do-

váli, že by bylo lépe docílenou dohodu s Nmci odevzdati vlád
> iiui smluvené, která by podávala záruky, že povede politiku

ivcni duchu tchto dohod a tak, jak ji pak budeme potebovat

II snad jen my, ale také my.

Bylo nám dokazováno, že taktika ta není správnou, že prý nutno

^v provésti dohodu, to ostatní prý pijde pirozen a auto-

ticky samo. Pipusme na okamžik, že tyto dkazy jsou správný,

Jív, jak eeno, tm pirozenostem a té automatinosti a sebe-

ijmosti ve vnitní politice rakouské už jsme dávno pestali vit.
každém pípad vnitní politika rakouská, nebude-li na píšt í-

a pedem, s ohledy a s hlediska eskonmeckých spor, bude jiná

i dosud a proto snad bude dobe, když i na eské stran všecky

ivadní svazy a svazky byly uvolnny, stejn jako se uvolují na

nmecké. Také v národním svazu nmeckém v posledních

parlamentárního zasedání radikální frakce se s vládními

ly a následkem toho jest, že zejména alpští Nmci, kteí

mezi sebou daleko mén radikálních živl než Nmci
ech, se urit organisují zvlášt a že pracují k tomu,

Nationalverband na píšt byl jen jaksi mechanickým svazem

&, který by se radil o možnosti stálého postupu, jehož usnesení

však jednotlivé kluby nevázalo. Snad bude dobe, když vi no-
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vým pomrm budou jednotlivé strany eské státi vedle sebe, al

bylo možno je organisovat nov pro novou politiku

Ovšem zase je v první ad potebí loyálnosti na všech straná(

a snad se dá nyní spíše docíliti, když už se ukázalo, že jednotnos

docíliti nelze. Zdali výpoty vládního jednotného klubu nynjší!

jsou správný, se teprve ukáže. Nemáme valné víry, jak už jsme ek
a ukazuje se všelicos, co nasvduje, že ony samozejmosti výpade

ve skutenosti ponkud jinak. Jen se parlament rozešel na prázdnil

a ve vládních novinách objevují se co den zprávy, které ujišují,

nynjší vláda zstane a na podzim zase se objeví v parlament. K
runa je tak spokojena se stavem vcí, že na zmnu vlády nelze p

mýšlet. Není teba vit tomuto dlání nálady, zejména dokud esk

nmecká dohoda není provedena. Ale kombinace vlád blízkých nov

mají do sebe jednu pravdpodobnost: pro by mocná propoušl

vládu, která mu hrav opatila vojenské zákony a která byla v úac

když splnno nejtoužebnjší pání jeho, eskonmecký smír? Je Ih

stejno, že vláda nebude mít podílu na tomto úspchu, který je docf

skoro výhradnou zásluhou knížete Thuna: zodpovdným chefí

správy je pece jen ministrpresident a ministerstvo.

A zde jsou práv naše pochybnosti : že by nynjší vláda dovec;

dlat onu novou politiku, dovedla jít tím z brusu novým a neob\

klým smrem, že by to dovedl pedevším dr. Hochenburger, tor

lze tžce vit, ani ministr vyuování by se nezmnil a kdyby jej p,

vlekl kníže Thun ješt jednou na sokolský slet. Vi nezmne

vlád dala by se politika eských stran tžce mnit, le že by cú

eských poslanc si pála politiku vládní za každou cenu , ale to i*

víme, ponvadž už první kroky do vládní vtšiny, hlasování ]i

rozpotové provisorium v prosinci 191 1 a pro vojenské pedlohy ií

vládních klubech eských zpsobovaly tžké potíže.

Také upímn vládní politika eská byla by novum, od dob sta

eských alespo a eské kluby vládní i té politice by musely tep(

pivyknouti, musely by pro ni zjednat patiné ústedí a z tohc

stanoviska pokládali bychom za pochybené a dokonce osudné, kd;3

vládní klub budoucí strany, které z bývalého jednotného klubu ode/

prost penechal svému osudu, jsa pesvden, že ta vládní polit í

nepotebuje opory a podpory; ani ve Vídni ani doma. Pokladl

bychom za povážlivé takové víc než sebevdomé jednání vládn

klubu už v zájmu vládní politiky samé, která nám všem pec 12

sloužit. Podobný postup znamenal by násilné pímo organisoA,i

eské oposice proti eské politice vládní, znamenal by organiso^n
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Msice i proti eským ministrm, kteí pec mají být v kabinet

ni a vlivni-

je dost asu prozatím, ale je jisto, už dnes, že pro novou politiku

provedeném eskonémeckém vyrovnání /nutno eské poselstvo

il)ravovat. Pro tuto pípravu je s prospchem, že se poslanci v at
ostoupili v tábory dva. Proto není píiny nad rozpadnutím jed-

iného klubu naíkat. Je jasnji u nás.

Ješt jednou revise ústavy. Pan dr. K. Maade

iH)sledním ísle eské Revue vrací se ješt jednou k této polemice.

vel samé vru není už co íci : to, co jsem nejvíce potíral v prvním

nku dra Maadeho, že totiž mluví pro absolutism a absolutistickou

u"nn ústavy, jx>mocí panovníka nevázaného korunovaními písa-

iiiii a ohledy na posloupnost trnu ve vlastní rodin, autor lánku

vni prohlašuje za nedorozumní, zavinné prý jeho >spisovatelskou

•bratností* a doznává, že je »Tiovákem v psaní politických lánk*.

primnost tato odzbrojuje do té míry, že pestávám na pouhém

iistatování, že jsem se ani o pí nepiblížil k stanovisku dra Maa-

lio. Konstatuje to ostatn sám, když píše, že já ješt doufám, že

revisi ústavy dojde cestou zákonitou, kdežto on již nedoufá. To
neznamená, jak se p. dr. Maade domnívá, že my oba pokládáme

mí pevrat za možný. Ponvadž doufám v revisi ústavy
-tou zákonitou (a ne v pevrat!), vím také v ni. Proto je

iké mýlka, když pan dr. Maade myslí, že líil pouze vci tak, jak

sou a nazval je pravým jménem. Vci tak nejsou. Tomu zaáte-

ictví v psáni politických lánk pipisuji také to, co pan dr. Maade

-e (str. 585) o form njakého budoucího absolutismu »ve fraku«

proto mi odpustí zevrubnou odpov na otázku, co by se potom

'alo. Kdyby celý eský národ smýšlel tak jako pan dr, Maade, ne-

ilo by se nic. C.



státní finanní hospodáství rakouské i v druh(

polovici naší monarchie a povážlivá nebezpe.

jeho.
— Napsal proí. Jan Koloušek.

(Pokraování.)

4. Vnitrozemská doprava {železniní, poštovní, telegrafní a telefonní]

v naší monarchii proti ostatním zemím.

Jak mnoho jsme pozadu pi ukoj ováni svých hmotných potel

za ostatní západní Evropou, toho dokladem nejpádnjším mže být

intensita dopravy.
Pedevším je k tomu vhodné srovnati železné dráhy

na kterých lze nejlépe ukázati naši znan menší vysplost národe

hospodáskou.

Koncem r. 1909 byly délky a kapitál investovaný v d 1 e ž ij

tjších železných drahách (vyaty (jsou dráhy úzko^

kolejné, jakož i jiné nepatrnjší železnice) :

délka z toho trati s dvojí kol. kapitál invest.

v mil. fr.

ve Velké Britanii s Irskem 37,300 55-70/o 32.400

v Nmecku 57.400 37-90/0 21.600

ve Francii 40.100 43-—"/o 18.000

v Rusku (1907) .... 62.700 22-20/o 16.900 '

v Rakousko-Uhersku . . 39.600 IVl^JQ 12.100 i

ve Spojených Státech . . 376.000 ? 87.000

Voz ba po tchto dráhách za r. 1909 je znázornna:
voz dopravených

lokomotiv osobních nákladních os. na 1 km tun na
i

v tisících km

ve Velké Britanii

s Irskem .... 228 53*— 786

—

v Nmecku .... 258 534 5361

v Rusku 18-8 19-5 4329
ve Francii 12*— 289 338'2

v Rakousko-Uhersku 99 20'2 2264
ve Spojených Stát. . 56*4 451 21168

v milionech

31.500
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oipodáské výtžky téchto drah

hrubý pfijom vyd. provoiovacl
pebytek

v milionech fr.

za r. 1909 byly:

kap. iov. ae
túrokoval

413V.
8'S8%
2'43«/«

4*—0/0

3-3 •/•

2 8 0/0

(mccku 3240 2962 888

rlké Britanii 1 Irskem 2967 1890 1077

KURku 2177 1767 410

fl Francii . . 1710 990 720

I(ousko-Uh( ittku . . . 1437 1037 400

^>oJených Státech . . . 13829 11395 2434

téchto dat o železnicích je víditi, že z uvedených zemí naie

jsou pomérn nejhe vypraveny. Pi dosti

stavchniin knpitáhi celkovétn m.nji nepatrné procento dvou-

lých trati (jen polovini co v Rusku, ani ne tetinu toho podílu

[Némecku, nco málo pes tvrtinu co ve Francii a sotva pétinu

Velké Britanii). Podobné je patrný nedostatek lokomotiv,

lích voz a zvlášt voz nákladních. Také vozba, — osobni

la, —je dosti slabá. Celkovou dopravou zboží celá monarchie

*ochu pedi Francii, ale nesmí se pi tom zapomínati, že ve

cii veliké množství masivního a laciného
I se dopravuje po vnitrozemských vodních
á c h (po splavných ekách a prplavech) a že také dosti patrná

litrozemní dopravy bývá pebírána pobežní dopravou námoní.

>n k doprav zboží v Nmecku jsou velmi výhodné a živé vodní

kterých v naší monarchii vbec skoro není (krom malého kusu

|a dosti nepatrné a málo významné plavby po Dunaji). Pes to

výkony drah v Nmecku pi doprav osobní asi 2Vekrát silnjší

doprav zboží aV^krát znanjší nežli v Rakousko-Uhersku.

*ro obchodní, hospodáský a kulturní ruch dále jsou velmi

ukazovatelem pošty, telegrafy a telefony. Jak

smru je rozvinuta tato doprava všelikých zpráv, poznáváme

iled statistických za r, 1909 po pípad 191 o, pi emž se

tujeme pouze na zásilky pošty listové (poadí dle potu dopi-

zásilek bylo voleno) :

H v zemi
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V zemi

v Uhrách

[v Rakousko-Uhersku

v Rusku

v Itálii

v Belgii

v Nizozemí ....
ve Švýcarsku . . .

v Dánsku

poet dopi-
sových zá-

silek v mil.

599

2.222

1.257

1.132

704

517

402

163

poet
obyv.

208/4

49Vi2

136

341/3

7-4

55/8

33/4

2-7

pijmy vydání pebyte
z pošt telegraf a telefon

v milionech korun

91

291

439

126

51

35

66

32

58

229

228

83

49

36

63

31

33

62]

211

43

2

?
s

1

Na jednoho obyv
dopisových zásilek,
francích:

zásilek

ve Spojených Státech . . .139

ve Velké Britanii s Irskem 114

ve Švýcarsku 107

v Nmecku 98

v Belgii 95

v Nizozemí 89

ve Francii 83

a t e 1 e pipadalo podle toho jedná

jednak roního vydání v

fr. zásilek fr.

11-8 v Dánsku 61 11*6

irS v Rakousku .... 57 6*0

16-8 v Uhrách 29 2*8

12-5 [v Rakousko-Uher. . 45 4-6]'

66 v Itálii 33 2-4

62 v Rusku 9 IV
7-7

Z tohoto sestavení výsledk je vidti, jak celá monarchi

a zvlášt Uhry zstávají daleko za ostatními západoevropskýn-

zemmi pi doprav poštovní.

Není tomu jinak ani pi telegrafech ani pi telefc
n e c h. V jednotlivých zemích uvedených podle dat uveejnnýcij

v r. 1 91 o v Bernu bylo (srovnáno dle potu depeší) :

V zemi délka spojení délka drát
'v tisících km

ve Velké Britanii 93-1

ve Francii 1775
v Nmecku 258*5

v Rusku 1918
v Rakousku 44*4

v Uhrách 247
[v Rakousko-Uhersku

v Itálii

v Belgii

v Nizozemí

ve Švýcarsku

691
51-4

7-6

7-3

7-4

ve Švédsku 10*

—

v Norsku 20'

—

v Dánsku 3*6

801-6

653-1

1749-1

669-9

222 1

139*8

361-9

255-2

41-4

351
47 7

32-—

67-8

12-2

pístroj
tisíc

49*4

21-6

51-4

78
9*9

7-1

17-—

13-1

2*6

2*2

2-4

12
2-9

9-4

depeši

milionfi

89*11

60-64

54*10

30*20
'

19*84

10*90

30-74]

16-37

7-74

6-33

5-13

3*95

3-38

3-06

U
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Na loo obyvatel pipadalo tedy depeii

Vclk('- Britanii Irskem .193 v Nmeclcu 84

Irancii 154 ve Švédsku 78

oritku . 144 v Rakousku 70

Švýcarsku 137 v Uhrách . 83

'.Vnukli 113 [v Kukousko-Uhertku .... 63]

105 v Itálii 48

• MÍ 88 v KuHku 22

stanic jiskrové telegrafie v Evrop známých (1910) bylo

li po 18 ve Velké Britanii a v Itálii, 15 v Nmecku, 10 ve Francii,

v Norsku a jen 2 v Rakousko-Uhersku.

Pro telefony budfte uvedena tato data (sestavená dle potu

\or) :

hovoren hovoil
tisfc v milionech

v Nmecku 8833 1619-4

ve Velké Britanii s Irskem . . 587*7 686*1

v Rusku 113-6 431 —
ve Švédsku 1637 3137
ve Francii 2011 236*9

v Rakousku 81*7 184*2

v Uhrách 44*6 1264
[v Rakousko-Uhersku 126*3 310 6]

v Itálii 61*— 166*6

v Dánsku 80*4 149*4

v Norsku 53*2 115*3

v Nizozemí 48*8 93*2

v Belgii 38*

—

90*2

ve Švýcarsku 69*9 45*6

Na 100 obyvatel pipadalo tedy telefonických ho-

T:
švédsku 5770 v Belgii 1210

nátisku 5530 v Rakousku 650

Norsku 4900 v Uhrách 610

Nmecku 2360 [v Rakousko-Uhersku .... 630]

Nizozemí 1600 ve Francii 600

Velké Britanii s Irskem . . 1450 v Itali! 490

Švýcarsku 1240 v Rusku 320

5. Doprava námoní v Rakousku a v monarchii proti cizin.

Jakkoli ve všech odvtvích dopravy vnitrozemské — (zvlášt

iké v doprav vodní) — zstáváme daleko za zemmi západoevrop-

<ými, pece ješt pi doprav námoní naše opozdilost je

pomrn citelnjší.
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Ukazuje nám to pedevším svtový pehled obchodní h|

námoního lostva.
Pi tom poítáme nosnost plachetních lodí námoních vesmí

tak že ji redukujeme na nosnost parolodí v pomru, aby 4 tuny pl

chetní == I tun parolodní; nebo v tom pomru nejmén parole

pekonávají lod plachetní. Ostatn plachetního lostva stále i aha

lutn ubývá a je ho zvlášt málo u nás i v jiných zemích, které

svou plavbu námoní opatovaly zejména až v novjší dob.

Obchodní lostvo jednotlivých zemí vykazovalo koncem r. i(

(u Ruska, Norska a Španlska koncem r. 1908, v Itálii koncei

r. 1907) v tisících tun netto (pepoítaných vesms
parolod dle udaného pomru ; u Spojených Stát ajapi
s k a se rozumjí tuny brutto):

ve Velké Britanii s Irskem . 10.600 v Nizozemí
[v Britickém impériu . . . 11.720] v Dánsku
ve Spojených Státech . . . 2.800 ve Španlsku
v Nmecku 2.480 v Rakousku
v Japonsku 1.300 v ecku
v Norsku 1.040 v Belgii
ve Francii 970 v Brasilii

v Rusku s Finskem .... 660 v Uhrách
v Itálii 650 v Argentin
ve Švédsku 625 v Portugalsku
[v Rakousko-Uhersku nco pes 460 tisíc].

Je tedy Rakousko svým obchodním lostvem poadím
míst tináctém a U h r y až na míst sedmnáctém, celá m o n a/j

c h i e na míst jedenáctém.

Námoní obchodní lostvo celé naší monarchie neiní ani 4Ví

veškerého lostva Britické íše a zdaleka ne ani ptinu lostva N
meckého.

K horším výsledkm ješt dospjeme, když srovnáváme dat

náklad lodních, které vepluly a vypluly v pístavech jednotí i výcl

zemí.

Veplulo a vyplulo v tisících tun na lodích námoníci

(obchod pobežní nepoítaje)

:

ve Velké Britanii
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.\il)omrn vetší obchod námoní nežli Rakous ko (s 7200

u- tun, z ehož 68*9% bylo obstaráno pod domácí vlajkou) mly
.i krom toho tyto zem vEvrop: Španlsko a Portu-
.1 1 s k o, které jdou v poadí hned po Itálii, pak ecko, ze zemi

iimocvropských Brasilie, Argentina, Chile, Uruguay
M e X i k o, jakož i mnohé kolonie britické (Kanada,
Lustralie, a Východní Indie). O tchto zemích vsak

lieni zcela pesných dat i nebyly tedy v hoejším pehledu uritými

Iv uvedeny.

Ti Rakousku je nápadným vysoké procento náklad lodních

1 domácí vlajkou. Vysvtluje se to nepomrn velikými subven-

ui, které stát vyplácí domácím lodaským spolenostem. V roz-

lljQtu na r. 191 2 je vnováno od státu subvencí a podpor námoním
' ivehnim spolenostem pes 22"/^ mil. K, tak že na každou
luu po rakouských lod ích na moi vezen oupi-
lácí stát ze svých pokladen celých 470 K ! Zdali

správným podobné plýtvání státními penzi, které plynou z tž-

ili daní (na p. z dan ze soli nebo z petroleje nebo z denní po-

ivy ve velkých mstech atd.) na drahý luxus naší vlastní
>pravy námoní, stojí zajisté za uváženou. To je zárove dstoj-

ní doplkem naší zbdované železniní politiky, kde tia zúrokování

itních železniních dluh musí se každoron z výnosu daní dopla-

tí pes 100 mil. K, které nejsou výtžkem provozu uhrazeny.

||i Doplkem velmi pouným pro význam naší zámoské plavby

m data o množství námoních náklad urených do ciziny a pi-

} ch z ciziny v jednotlivých evropských pístavech

:

^V zahraniním obchodu (s vylouením plavby tuzemské) vy-

) a veplulo zboží v milionech tun (v r. 1909, po pípad 1908) :

jjAntverpách

' Hamburku
I.ondýn .

Rotterdamu

Marseilleu

Cardiffu .

Liverpolu

Caihrad
Lisabone

Newcastleu

Funchalu

Gibraltaru

lanov

23-8

22-4

202
181
15-8

14-7

14-3

14 —
143
12-6

12-5

9-2

9-—

v Southamptonu

v Cherbourgu

na Malt .

v Pireu . .

v Havreu .

v Neapoli

v Hullu .

v Kodani .

v Brémách

s Bremerhav

v Terstu .

v Glasgow

. 8-4

. 81
8-1

7-8

7-7

7-1

6-5

6-3

5-5

5-3

5-1

v Boulogne .

v Bilbau . .

v Barcelon .

v Dunquerque

v Bordeaux

4-8

4-3

4-2

41
4

—

v Amsterodamu 3*9

v Newportu

ve Rjece . .

3-7

3-7

1.
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Je tedy Terst mezi evropskými pístavy na míst t i a d

cátém a RjeJca až na míst dvaaticátém.

6. Zahraniní obchod rakousko-uherský.

Nejvíce se naše monarchie opozdila proti jiným — (i zo

malým) — zemím na západ Evropy svým zahraniním obchodí

Spoítáme-li cenu dovozu z ciziny a vývozu do ciziny — ili

krátce budeme íkati — cenu o b v o z u, jeví se nám v m i 1 i o n í

frank: i

prmrný roní prmrný roní vzrst v proc
obvoz v desetiletí obvoz v desetiletí proti pedešlél

1901—1910 1891—1900 desetiletí

ve Velké Brit.s Irskem 21.454 15.761 36-2<>/o

v Nmecku 16.171 9.981 62—
«/o

ve Spojených Státech . 14.148 9.123 55 lo/o

ve Francii 10.155 7.709 Sl-7»/o

v Nizozemí i 9.631 6.077 5680/0

v Belgii 5.647 3.360 65lVo
v Rakousko-Uhersku . 4.653 3.980 16-9"/o

v Rusku 4.634 3.219 44— <»/o

v Itálii 4.032 2.345 71-9«/o

ve Švýcarsku 2.367 1.652 44-3<>/o

v Dánsku 1.244 779 59'8<'|o

Jsme siln pozadu v zahraniním obchod nejen za velilc

státy Velkou Britanií, Nmeckem, Spojenými Státy severoanií

ckými a Francií, nýbrž také za malými zemmi za Nizozemím a

Belgií a jen nepatrn pedstihujeme Rusko a Itálii. Malé státy

kolonií: Švýcarsko a Dánsko mají pomrn proti naší monarchie

hraniní obchod ohromný. Ale zvlášt je nápadno, že náš zalf

niný obchod, akoli byl již v minulosti doi

slabý a málo vyvinutý, pece velmi málo vz

stá, daleko nejmén ze všech nahoe uveden
zemí. Vnáší monarchii stoupla cena obvozu
desetiletí 1891—1900 do 1901—1910 pouze o 16-9%, kdežto |2

Francii o 317%, ve Velké Britanii s Irskem — akoliv tam byl i

zahraniní obchod obrovský — o 36%, ve Švýcarsku o 43,%, v Rusi

o 44%, ve Spojených Státech o 55*1%, v Nizozemí o 56-8%, v Di-

sku o 59*8%, v Nmecku o 62%., v Belgii o 65-i%i a v Itálii dekora

o 72%! Tady neplatí již pouze rení, že kdo nepokrauje, 2

nazpátek, nýbrž vidí se, že i pomalý pokrok se jeví znateln citeln i

í Prmr pouze devítiletý od 1901—1909, protože data z r. 1910;

nejsou známa.
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lením. Belgie, která byla cenou svého obvozu dosti siln za

uiii v desetiletí 1891—1900 — (náš obvoz mél tehdy cenu asi

'Si/:j% vyšší) — pedstihla nás v období 1901—1910 již o 19*2%.

Ale ješt jinak je vývoj našeho zahraniního obchodu velmi po-

ivý. Pívoz z ciziny vzrostl totiž nepomrné
r než vývoz do ciziny, takže v posledním de-

ilití cena pívozu celkem pevýšila cenu vý-

u. (Cena dovozu do Rakousko-Uherska z ciziny vzrostla za de-

- ti o 22*9%, kdežto cena vývozu se zvtšila pouze o ii*4%.)

monarchie pešla nyní od zemí, které vykazují aktivní obchodní

loi, mezi zem s passivní bilancí obchodní. Nebylo by to nijak

/livým zjevem, kdyby naše monarchie byla zemí vitelskou;

I tini i)y se práv vyjadovala poplatnost ciziny vi nám. Ale

m;is, kteí jsme siln do ciziny zadluženi a kteí jsme díve dlužné

v platili hlavn vývozem domácího zboží do ciziny, znamená

,i>>ivní obchodní bilance, že se stále silnji zadlužujeme. Krom
luzných úrok, které nedovedeme svými pebytky za vyvezené zboží

uliti, pirstá nám ješt více dluh z cizozemského zboží neuhra-

ciiého vývozem. Ovšem jsou možné i jiné úhrady dlužných povin-

'<tí do ciziny nežli vyvezeným zbožím, ale pro naše zadlužení byl

vtek vývozu pece jen nejhlavnjší položkou úhradní.

Passivní bilance sama o sob není nijakou
ho robou národohospodáskou. Naopak zem, které

Snií mnoho pohledávek v cizin a které pi tom ješt mnoho si vyd-

lí svým zahraniným sprostedkováním obchodu, dostávají tak

,d ciziny povinné platy ve form zboží. Ale -my jsme zemí dluž-

''Vou a hospodásky slabou a cizin siln poplatnou a tedy musíme

\é úroky dlužné i jiné povinnosti uhrazovati pedevším vývozem

'boží. Poslední dobou však nové státní dluhy jak cislajtánské tak

herské patrn nemohly se rozprodati pouze vitelm na domácím

rhu i dostaly se nové i staré státní dluhopisy rakouské i uherské ve

: elikých sumách do ciziny. Za tyto nové dluhy pišla pak z ciziny

'brada nikoli jen pímo v hotových penzích, nýbrž z velké ásti

lavn ve zboží a tím se tedy vysvtluje nynjší passivita naší za-

hraniní obchodní bilance.

Tedy nám passivní naše bilance tato ukazuje zeteln dosti po-

ážlivou naši chorobu ; není sama sice neduhem, ale jest jeho ur-

itým znamením (symptomem), že dosavadní svou chudobu a po-

^>latnost si ješt pitužujeme dláním velmi povážlivých dluh no-

ých, kterými se podrobujeme k tžké poplatnosti cizím státm.



734

To je tím povážlivjší, že zárove stoupla úroková míra našich v^

pjek a že náš úvr je jedním z nejhorších v Evrop.

Pro srovnání, jak kde vzrostl od desetiletí 1891—1900 d

1901—1910 vývoz i pívoz v jednotlivých státech, uvádíme procer

tualní pírstky jejich, jakož i jaké jsou prmrné roní obchodí

bilance. Poznaujeme pi tom aktivní bilanci znaménkem -|- (t.

vývoz vtší než pívoz) a bilanci passivní znaménkem — (t. j. vývo

menší nežli pívoz) :

bilance zahra, obchodu Vzrst
v zemi mil. fr. od desetiletí pedešlého

1891—1900 1901—1910 pívozu vývozu

ve Velké Britanii s Irskem — 3667 - 3988 31-— 0/0 4440/o

v Nmecku — 1268 - 1687 58-8 > 66-2 »

ve Spojených Státech . . -f 1312 + 2332 51-3 » 579 »

ve Francii — 632 — 382 263 > 38-1 >

v Nizozemí — 547 - 963 58-4 » 55-—

»

v Belgii — 262 — 669 71-6 * 5T5 »

v Rakousko-Uhersku . . -|- 176 — 22 229 » 11*4 »

v Rusku +335 -f 908 292 » 56-—

>

v Itálii — 176 — 664 863 » 552 »

ve Švýcarsku — 270 — 389 434 » 43*1 >

v Dánsku — 139 — 165 53 6 » 684 »

Pro náš pívoz z ciziny je sice pírstek už dosti nápadn nej

menším — (jen Francie, Rusko a Velká Britanie se nám v tom smn
ponkud pibližují; než i ve Francii je pece vzrst ten znatelní;

vtší než u nás), — ale daleko he se opožujeme pi vývozu. Pí
rstek ceny našeho vývozu za desetiletí 1901—1910 proti desetiletí

pedešlému je pouze 11-4% a za Francií, kde po nás cena vývozi

nejmén vzrostla, ociujeme se již hojn pozadu; pí r ustel
ceny vývozu ve Francii byl 3^/^ ásobný než u nás
Ve Švýcarsku a ve Velké Britanii je proce
tualní vzrst ceny vývozu skoro tynásobný
v Itálii i v Nizozemí a v Rusku skoro patero
násobný, v Belgii a ve Spojených Státech víi

jak pateronásobný, konen v Nmecku a v Dán-

sku šestero násobný. Tedy stejným zpsoben
i zem prmyslové i státy zemdlské peko-|
návají nás nepomrn svými pokroky v zahra-j

ni ním obchodu, zvlášt svým vývojem exportu
— Našli bychom sice jeden stát, ve kterém zahraniní obchod ještt,

he se rozvíjel než u nás, je to Španlsko. Ale tento soudruíj

v nezdaru nám zajisté bude malou útchou, zvlášt když povážíme
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pntilsko mezítim pozbylo skoro viech kolonií ke sklonku mínu-
' Icti a tim jeho zahraniní obchod podstatn byl ochromen.

iiirlsku hýla cena pívozu v desetiletí 1901—1910 prmrné
'i''.\ mil. frs. a cena vývozu 900 mil. frs., kdežto v desetiletí

I *- ' I vil prmrná roní cena pívozu 875 mil. frs. a vývozu

Ulil. ii>. lUbylo tam tedy v desetiletí 1901—1910 proti pede-

ni ceny pívozu jen o I0'2% a ceny vývozu o 6%, ceny celého

•/.u 8-!%.»)

Jakousi zajímavost mely by také ceny zahraniního
iivi)/ii m c n é potem obyvatel. Bylo totiž pibližn:

obyvatel v milionech prflm. roní v mil. fr.

cena obvozu
1895 1906 1891— 1900 1901—1910

clké Britanii . . . 39>

«

43Vt 16.761 21.454

mccku 62>/8 60» 4 9.981 16.171

pojcných Státech . 69 84 9.123 14.148

e Francii 38*/8 39«/« 7.709 10.165

Nizozemi 6 6V1 6.077 9.631

liolgU 6»/8 7V8 3.360 6.647

Rakousko-Uhersku . 45 49Ví 3.980 4.663

Rusku 110 130 3.219 4.634

i
Itálii 31 V4 33V« 2.346 4.032

• Švýcarsku S^/s 3V« 1.652 2.367

nsku 2'/* 26/» 779 1.244

panlsku .... 18 19 1.724 1.864

ripaclalo by tedy na jednoho obyvatele ceny obvozu

iliraniního ve francích prmrn ron:

1891—1900 1901—1910

v Nizozemí 1210 1730

v Belgii 527 779

ve Švýcarsku 529 676

I

ve Velké Britanii s Irskem .... 399 493

I
v Dánsku 346 487

v Nmecku 191 266

ve Francii 199 259

ve Spojených Státech 132 169

v Itálii 75 120

ve Španlsku 96 98

v Rakousko-Uhersku 88 94

v Rusku 29 36

' Ve Španlsku k tomu ješt od r. 1902 nebyla poítána do obvozu

drahých kov, kdežto díve se do nho poítala. V ostatních zemích

ona drahých kov nepoítala ani do pívozu ani do vývozu.
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(imNa tato pomrná ísla nelze klásti sice pílišný draz, nicmi

vystihují dosti zeteln naši obchodní zapozdilost i naši pomrno
chudobu. V tom smru i Španlsko nás trochu pedí i zstává z

námi pouze Rusko. Než Rusko je sice velmi chudý stát, ale je pi

tom ohromnou državou, tvoící svt pro sebe a mohlo by si sam'

dosti dobe postaiti bez cizí výpomoci. My však jsme ve sted

Evropy na rozhraní dvou svtových civilisací: západní pevážn prii

myslové a východní siln zemdlské. Neuzavíráme se ani píl:;

proti cizin — (naše ochranná cla nejsou píliš vysoká) — a ped
náš podíl na svtovém obchodu je tak žalostn nepatrný, že je

Rusko zstává za námi. — Rusko se pi tom uvdomle aspo uzavíi

cizin svými vysokými, namnoze prohibitivními cly a mže tak ól

jisté míry bez obavy initi, protože je náramn rozlehlou, souvisle

íší, v které se daí plodiny skoro všech rzných klimatu. (Rusko

na p. vypstuje dnes také velkou ást spotebované bavlny i jinýc

vláken jihozemských [juty], které se do ostatních evropských stát

pivážejí za veliké ceny z jiných díl svta.)

Také pro naše pokroky je osudný ten fakt, že v období i8c

až 1900 Itálie pomrnou cenou svého zahraniního obchodu byla dos

znan za námi, kdežto v období 1901—1910 nás už velmi nápadr

pedstihla. Ze ani tu nerozhodují zámoské osady ani výhodná pc

loha u moe, je nejlépe patrno z píkladu Švýcarska, kde cena obvoz

na hlavu je nepomrn vtší nežli v naší monarchii (jest víc ne

sedmeronásobná). Švýcarsko pece nemá kolonií a od moe je r

všecky strany dosti daleko vzdáleno. Pomrn tak veliký obvoz Sv

carská vysvtluje se z ásti arci tím, že je to zem turistická. A
naše monarchie má pece také podobné pírodní krásy i dosti vyv

nutou turistiku — (také pro svou hojnost svtových lázeskýc

míst), — ale schází jí podobná obchodní, prmyslová i vbec hqspi

dáská ilost, jaká je domovem ve Švýcarsku. f

}í7. Celkový stav blahobytný v naší monarchii a státní jmní ol

polovin íše.

Z pedešlých rozbor je už nepochybn zejmo, že jak Cisla

tanie tak zejména Uhry jsou proti ostatním státm evropským z

mmi zcela nezámožnými ano í chudými. Jejich zemdlství ned

vede již ani zjednati dostaten hojn potravy pro veškeré obyv

telst-"^o : V Rakousk o-U h e r s k u pipadá z domácí úrody 1

jednoho obyvatele ron asi o 70 kg ob i 1 í (obilního ekvivalenti

mén nežli iní podíl z domácí úrody na je

<
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"• '>l)yvatclc v Nmecku. Podobni i he inad je tomu

iiavi masité. V Rako u sko-Uhe r sku je na looo

vatei asi o 40 kusA hovzího dobytka (jeho

alintu totiž, kde poítáme 3 vepe =^ i kusu hov. dobytka) —
i nežli v Nmecku; a prmrná váha kus je jisté

inccku zna6i vtši. A toho vieho dociluje tevNé-
ku pi p u t u z e m é d 1 s k ý c h p i s 1 u á n í k /*d-

.• aspo dvojnásob menJUm nti u nás. (V naší monarchii je

Ilských píslušníku jist pes */-, obyvatelstva, kdežto v N-
II píslušejí k zemdlství sotva "/t obyvatelstva.)*

lestližc do Nmecka pi té pomrné hojnosti domácích p<^)travin

I /.i se ješt mnoho obilí, masa, másla, vajec a jiných všelikých

lv, a jestliže naše monarchie pi své obmezené zásob plodin

i^a ješt z toho dovede pravideln vyvážeti, svdí tato okolnost

I jen tím více o naší tiezámožnosti a veliké skrovnosti živobytí

> obyvatelstva.

ile tím he je tomu ve všech ostatních oborech tžení. Naše

!ní Ixjhatství uhlí, železa i jiných kov a hornin, jakož i jejich

bylo by zhola nepostaitelné pro státy pokroilejší. Jestliže

)mrn jen málo pivážíme a jestliže ješt i nco železa vy-

le, vysvtluje se to pouze nedostateným rozvojem našeho pr-

Již ten fakt to hrozn osvtluje, že v Nmecku pi
b prmyslové je upotebeno strojových
zení s potem koských sil 4>2k rát vtším
i v celé naší monarchii! Krom toho Nmecko má
5t jiných velmi dležitých kov a nerostných hnojiv, jako

olova, niklu, cínu, mdi, draselnatých a fosforenatých solí,

:h se nám bud zcela nedostává, nebo kterých máme jen v tak

lém množství, že je musíme také pi našem nepatrném tžení

Smyslovém hojn pivážeti z ciziny.

A nejhe jsme se opozdili v doprav i v obchodu. Ocitáme se

tom smru i za státy zcela schudlými, za jaký se považuje na pr.

>anlsko se svým neetným a znuzeným obyvatelstvem.

A tím he je, že také státní naše hospodáství nemže se vy-

ti žádným výnosným jmním. Jediný vydatnjší majetek

atní jsou státní železné dráhy v Cislajtanii i v Uhrách. Ale
•áhy ty jsou passivní; v Cislajtanii se musí krý^ti stálé

* Hustota zemdlských píslušník je v Rakousko-Uhersku asi 45

1 km' (celková hustota asi 79 lidi na 1 km*); v Nmecku je hustota zem-
'iských píslušník pouze 34 na 1 km* (celková hustota 120 lidí na 1 km*).

NAŠE DOBA. R. XIX., t. 10., 1912. 20. ervence. 47
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deficity z nich, pesahující až sto milion ron. A podobn je ten?

v Uhrách. Krom drah státy naší monarchie nemají už jiného v

nosného jmní, které by stálo za zmínku. Státní doly jsou totiž p
dobn nevýnosné jako státní dráhy a musilo býti v jednotlivých i

tžení zastaveno neb aspo se znan omezilo (na pr. v Píbramii

Také jiné podniky státní (pošta, státní tiskárny, mincovny atdl

neposkytují znanjších výtžk; pi pošt se vykazuje sice jaký

skrovný istý výtžek, ale nepoítá se pi tom, jak veliké kapitá

jsou v tomto dopravním ústav investovány a jaké se ješt inv

stovati musí.

Zcela jiná situace je v Nmecku ve všech jednotlivýc

státech. Prusko má istého výtžku ze svých drah od 450 s

500 mil. M ron a z ostatního jmní (ze státních polností, lesí

dol, bankovních ústav a jiných závod) pes 125 mil. M. Pi tO]

veškeré státní dluhy se páí na 10.000 mil. M a pipoítáme-li k tom

ješt asi 3000 mil. M jako podíl pruský z nmeckého íšského dluhi

inilo by zatížení státním dluhem pruským 13.000 mil. M. Na tenl

dluh jsou nutný úroky roní nco pes 420 mil M, tak že istý?

výnosem státního jmní se uhradí nejen všechny dlužné úroky 2

státních dluh, nýbrž zbývá nad to veliký pebytek na hrazení sprái

nich vydání asi pes 150 mil. M ron. A stejn píznivá ano píztif

vjší je situace finanní také v ostatních státech nmeckých.

V naší monarchii vzrostly státní — (i jiné veejné) — dluh.

do závratné výše a nejsou jich úroky kryty le jen z nepatrné ás

istým výnosem státního jmní. Veškeré státní dluhy cislajtánsk

iní skoro 13.000 mil. K s roním bemenem úrokovým pes 520 mil. 1

a státní dluhy uherské se páí pes 7000 mil. K s roním úrokovýi^

bemenem 280 mil. K. Tedy státní dluhy monarchie vyžadují rony

již pes 800 mil. K úrok, což je roní zatížení na hlavu asi 16 E,

Pi veliké chudob našeho obyvatelstva je to tím více na pováženoi

jelikož státní vydání nejsou již v rovnováze se státními píjmy a nov

zatížení státních rozpot se nemohou hraditi jinak než novýrr

státními dluhy.

Ale o tom je potebí již v samostatné další úvaze promluvit

íPokraování.")

I



Sociální musea.
Napial Josef Tomat.

(Dokoneni.)

Sociální museum v Paiii.

Ostavy, o kterých dosud bylo jednáno, plní jen z ásti úkoly

lálních museí, nebo sledujíce pedevším ochrannou techniku

Mohou vyvinouti innost tak všestrannou, jako vlastní sociální

Káea
; svou povaliou se k nim však pímo adí.

I
První samostatné museum sociální v pravém významu toho slova

f zízeno v Paíži a je dosud svými finanními prostedky

lub)kou a pronikavou inností ve všech smrech sociální práce,

zvlášt iniciativní, vzorem všem podobným ústavm, které v jiných

lich evropských pod stejným nebo podobným jménem byly zí-

\. Na rozdíl od nich neomezuje svou psobnost pouze na uritý

•ij nebo zemi, nýbrž studuje do koene všechny sociální zjevy

''ina i v cizin a pracuje k vybudování sociálního zákonodár-

.. Jeho cíle nejlépe poznáme ze struného nástinu jeho innosti.

Po velkém úspchu, jakého na svtové výstav paížské r. 1889

ahlo oddlení sociální politiky, vyskytla se myšlenka, aby veškeré

birky byly zachovány a již 17. února 1890 ustavila se za tím úelem
'enost s názvem »M usée économie sociál e<. Avšak

vprve roku 1894 podailo se této spolenosti penésti sbírky z rz-
'lých skladiš do šesti malých pokoj poskytnutých státem v galerii

"aucanson a zídit tu museum, kterému byla zaruena státní subvence

txx) frank.

Souasn s touto akcí, která se ucházela o státní podporu, ale

oola neodvisle od ní vnoval bývalý len parlamentu a sociolog

rabe de Chambrun své jmní v ástce 2,000.000 frank
'aložení sociálního musea (MuséesocialduComte
Chambrun), kterému výnosem ministerstva obchodu ze dne

1. srpna r. 1894 byla piznána — což se ve Francii jen výjimen
tává — povaha podniku veejn užiteného.
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I
Toto sociální museum paížské, které zahájilo svou innosi

v beznu r. 1895, liší se podstatn od ústav díve vylíených; ne-

klade váhy na ochrannou techniku, tžisko jeho innosti je zcela jinde

Je mnoho lidí, kteí se snaží podniknouti njakou sociální akci

založiti ústav, psobiti iniciativn v zákonodárných sborech nebe

jakýmkoli jiným zpsobem pispti ke zlepšení sociálních pomri

ve svém okolí. Avšak schází jim zkušenost, prameny, studia, krátc(

osvdená technika, která by jim umožnila zamýšlené dílo úspšní

provést. Cit je jim pouhou pohnutkou inu, k jehož uskutenní všat

je teba znalosti vci, zvlášt pak, zdali a s jakým výsledkem byh

podobné úkoly jinde provedeny. Sociální práce není vcí pouhéhc

citu, musí se podídit principm vdy a method, má-li dosíci žádou

,

cích cíl.

Úkol sociálního musea paížského tedy je: pispti tm, kde

potebují nestranných a spolehlivých informací, dáti jim pouení,

návrhy stanov, statistiku, potebnou látku a opatiti podobné pojj

mcky; dáti jim nikoli doktrináský, nýbrž technický návod'

založený na faktech a pesných pozorováních, krátce býti jim spolehli

vým vdcem, ne však psobit na smr jejich rozhodnutí.

Z tchto všeobecných princip byl konstruován program musea

jehož hlavní body jsou: 1

1. zídit stálou výstavu sociální politiky, 1

2. založit knihovnu a ítárnu zdarma pístupné, 1

3. poskytovati všem interessentm pouení v oboru sociáln"

innosti,
j

4. udílet technickou poradu o zamýšlených pracích, o stavi^

jiných podobných podnik již existujících a o dsledcích, jež z po

znaných zkušeností vyplývají,

5. poádat pednášky, kursy a výklady, jež slouží k vysvtlen''

vystavených pedmt a popularisovati sociální politiku

;

6. podnikati studijní cesty a poádati ankety ve Francii i v cizin
^

7. vydávati zprávy o pracích spolenosti sociálního museí

o pedmtech, jež byly nashromáždny;

8. udíleti ceny a medaile za pozoruhodné práce a vypisovati sou

tže na urité pedmty.
Z uvedeného programu vysvítá, že úkol musea je dvojí: jednal^

sbírati pesné informace, jednak rozdíleti je tm, kdo jicl

potebují.

V prvém smru dosahuje museum svého cíle studiem knih

asopis a zpráv úad práce z celého svta; dále prostednictvín

#
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oh dopÍHovatel roxtrousených |)0 viech kulturních zemích a ko-

u Hvými odborné vzdélanými úedníky, kteí za úelem studia

lálnilio života jsou vysíláni do ciziny a to í do vzdálených zemí

.>) (jo Ameriky a Austrálie.

K ror.Aií-uvání výsledk práce musejní a k informaci ot)ecenstva

iiží pedevším knihovna, která má více než 33.000 svazk a

ii- 6(KX)—7000 tcnáíí. isté a vkusné upravené místnosti pinio

11 k studiu. V prvé místnosti je ítárna s velkým stolem upro-

> d. na 11(1117. jsou rozloženy etné sociální revue v rzných eech.

ten jsou skíné s knihami, vše k volné disposici tenástva.

<Mn |.>i místnost knihovny, mnohem vetší, je urena ke klidnému

Midiu. Dokonalé studium rzných otázek je usnadnéno tím zp-
K-m, že v jednotlivých svazcích knihovny jsou shrnuta veškerá po-

liiáni, která uritý pedmt vyerpávají.

n^B Pímý styk s obecenstvem udržuje museum dále dvma a-

^^B) i s y, z nichž jeden je vnován souasné kronice musea, ve dru-

^^B pak vycházejí rzná pojednání. Vedle toho poádá museum

Twné pednášky; zvlášt však zmínky zasluhuje jeho poradní
'ijinost, kterou se nasbírané zkušenosti penášejí pímo do života

nformaci tch, kdo by nedovedli prameny vyhledat. Tato vnitrní

agenda, kterou pro její znaný význam zvlášt zdrazuji a podrob-

nji proberu, zabírá ti tvrtiny musejního života a každým rokem

se rozšiuje na nové obory. V r. 1907 bylo písemn projednáno 3500

iiých pedmt vedle nesetných porad ústních; již toto íslo

Ií o znané pevaze sociálního musea paížského nad podobnými

ivy v jiných zemích.

Studium odborných otázek a poradní práce jsou sveny od-

rm musea, jichž je nyní sedm a které sousteují vdecké pra-

covníky právnické, národohospodáské a sociální ; souinnosti tchto

"odlxjrník dkuje museum za svj vdecký význam.

Jsou to:

1. odbor pro hygienu ve mstech a na venkov;

2. odbor zemdlský;

3. odlxír pro dlnická a kooperativní sdružení

:

4. odbor pro sociální pojišování;

5. odbor pro spolky zamstnavatel;
6. oáhoT právnický;

7. odbor studijní (pro vysílání odborník do ciziny a poádám
odboinvch anket).
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Výsledky své práce ukládají jednotlivé odbory do musejního

archivu, který svou obsažností a organisaci nemá sob rovného;

jeho svazky jsou základem studia pro všechny, kdo se o jakoukoli

ást sociální otázky zajímají.

Z povahy musea vyplývá, že hlavní jeho zetel je obrácen nai

pomry dlnictva
;
jeho úkol je: sledovati a studovati veškerá pro-

hlášení dlnictva, jeho organisaci, jeho pomr k zamstnavatelm
jakož i rzná rozhodnutí, která smují k úprav tohoto vzájemného

pomru. Zvlášt sem náleží : sledovati všechny zjevy sociálního ži-

vota (mzdové spory, stávky a pod.) a zaznamenávati jejich pí-

iny, prbh i výsledky. Tyto studie ukládají se pak: i. do svazk,

které se vztahují na všeobecné otázky, jejichž vývoj nikdy není ukon-

en; doplují se denn lánky z novin a revuí ; 2. do specielních

svazk (stávky, sjezdy, dlnické zákonodárství).

Tato nasbíraná látka nebyla by však úplná, kdyby neobsahovala

také doklady o prmyslu, zpsobu práce, o stavu a krisích v rzných
jeho odvtvích atd. a to ve Francii i v cizin. Podrobné studie, zalo-

žené na zprávách denního tisku a revuálních láncích, tvoí tu tak

úplný celek, že lze na jejich základu psáti monografie.

Stálý styk musea s dlnictvem i prmyslníky a úast na všech

kongresech francouzských i mezinárodních umožuje mu stálý pe-
|

hled o souasných reformách a snahách, o pomru kapitálu a práce,

o odborových organisacích a ochranném zákonodárství dlnickém.

Stejn jako odbor pro zájmy dlnictva prmyslového posti;^-

puje odlx)r zemdlský. Studuje vše, co smuje ke zlepšení mate-

rielního i mravního života zemdlského dlnictva, družstevnictví,

úvr, pojišování, preventivní ochranu, odborné vzdlání a pod. Pra-

menem jsou tu opt odborné lánky denního tisku i revuí, stanovy,

výroní zprávy spolkové atd. Takovým zpsobem nasbíral tento

odbor již pes 1200 svazk, které slouží k informaci obecenstva

o právnických a technických otázkách, pojišování proti krupobití

a požáru, o prodejních a spotebních družstvech (pekaských, mlé-

karských, cukrovamických, spolených sklepech a pod.), o zem-

dlském úvru, rzných p)okladnách, o vedení hospodáství, dlni-

ckých bytech a pod. Odbor obesílá všechny sjezdy, úastní se pi

zakládání rzných družstev a je ve stálém styku s komisemi parla-

mentu i s ministerstvem orby.

Sociálnímu pojišování je vnován další odbor

musea a soustedí veškeré snahy tohoto smru; je ve spojení s po-

jišovnami všech druh ve Francii i s píslušnou sekcí ministerstva

M
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)rice. Z jehu podntu vzniká Fédératíon Natíonale de

a M lit nalité Frangaiie, jejiž dusí nyní odbor je; p6-

kobil <iálc k utvoeni Fédération Internationale de
M 11 1 u a I i t é a stal se vdeckým i tedmitkvin orgánem této

c instituce.

Bylo již eeno, že sociální museum paížské vysílá do viech

[cmi své odborn vzdlané úedníky, kteí na míst studují rzné
' KMÚIní zjevy a instituce, postupujíce pi tom písn vdecky a lipln

I rann. Výsledky jejich prací tvoi pak p<Klklad pednášek a pu-

icí n slouží k olx)hacení musejního archivu. Tyto studie konají

íormou anket a misst.

Ankety sledují vždy uritý zjev sociální (sjezdy, stávky

I 1), k jehož studiu je vysílán odborník musea, aby na míst za-

nenával jeho pvod, prbh a karakteristické známky. Misse
I .širší povahy a záleží v tom, že delegát musea prodlí delší dobu

.ckteré zemi, aby tu studoval sociální pomry a napsal o nich jednu

I

nkolik specielních monografií. Takové misse byly již netoliko

ílé Evrop, nýbrž i ve Spojených Státech, v jižní Africe a

stralii.

V^edle toho má sociální museum paížské v cizin své stálé
i s o v a t e 1 e, kteí mu podávají zprávy o sociálním hnutí své

o vzniku nových institucí a o sociálním zákonodárství; dále

Nírají potebné informace na dotazy, které musea docházejí a roz-

'/.ují jeho knihovnu odbornými publikacemi, které v jejich zemi

voliázejí. Poet tchto dopisovatel roste s agendou musea; v pí-

tinné dob jsou v Anglii, Argentin, Austrálii, Belgii, Brasilii, Bul-

arsku. ile, Itálii, Hollandsku, Nmecku, Rakousku, Rumunsku,

Uisku. ecku, Spojených Státech, Španlsku, Švýcarsku a Turecku.

Každý rok poádá sociální museum dv ady pednášek, které

i o svoji naprostou nestrannost mají povahu dokumentární, výchov-

;ou a praktickou ; na jednch podávají delegáti musea zprávy o svých

[tudiich v cizin, na druhých pak pednášejí lenové odbor o rz-
vch otázkách sociálního významu.

Publikaní innost musea je tverého druhu : i . vydává

-ini vstník o své bžné innosti, 2. vydává periodické monografie

rzných obor sociální politiky, 3. vydává sbírku objemnjších

raci a 4. vydává »tracty«, které jsou doplkem poradní innosti

v nichž jsou jasn a strun shrnuty praktické pokvTiy k zakládání

•ivch sociálních institucí.
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Podrobnjší zmínky zasluhují archiv a knihovna, v nichž jsoi

uloženy výsledky rozsáhlých prací musea a které zárove slouží k in

formaci obecenstva.

Poteba archivu pirozen vznikla, když jednotlivé odbor;

nashromáždily bohatou látku o všech pedmtech svého studia. Byl;

to výstižky z denních list a revuí, publikace, korrespondena

i vlastní práce, které tvoily dležitou pomcku pro studium rznýc
otázek a které bylo teba soustedit a systematicky srovnat. Za ú«
lem pehlednosti byly jednotlivé svazky, z nichž každý je vnoval

urité otázce, srovnány dle abecedního poádku a opateny souhlas

nými ísly (od i—loi), jakých bylo použito pi tchže pedmtec
v knihovním seznamu, takže tená, který studuje na p. úrazoví

pojišování zapsané v seznamu knihovny pod íslem 2, nalezni

v archivu látku k téže otázce pod stejným íslem. Jelikož je pa

látka vyerpávající uritou otázku spojena v jediném svazku, lze S

na prvý pohled utvoit pehledný obraz o jejím postupném vývoj

a zárove posoudit, co zbývá ješt vykonat. Jaký to rozdíl prot-

našim odborným knihovnám, ve kterých tená s námahou shledáv;

prameny a mnoho asu promarní proítáním látky, která nemá pn

nho ceny!

Archiv sociálního musea paížského, ítající již na 800 svazku

je rozdlen v tyto hlavní skupiny: a) Práce. — b) Pojišování

c) Podprná innost. — d) Sociální organisace. — e) Zemdlství

— f) Politika, správa, politická ekonomie, finannictví.

Knihovna obsahuje knihy, brožury, asopisy a rzné jin^^

doklady pojednávající o otázkách ekonomických a sociálních. O vzri

stu knihovny a jejím používání svdí tyto íslice: V prvním roci

svého trvání (1896) byla navštívena 991 tenái, kteí použili 269;

svazk, mla 9178 svazk a 70 asopis. V poslední dob pak vy.

kazuje ron na 7000 tená, kteí používají asi 14.000 svazk í

obsahuje asi 23.000 svazk vedle 380 asopis. Knihovna zaujímí,

dv místnosti, z nichž první slouží k etb asopis francouzských

i cizích a asových publikací z oboru sociální politiky, druhá pak j'

studovna svazk a knih. Dva lístkové seznamy usnadují hledání

í

I. abecední dle autor a 2. metodický dle látky. Knihovns;

je zdarma pístupna ve všední dny od9do I2aod2do6 hodin.'

istota a úpravnost opravdu pekvapí eského návštvníka, zvykléhr

zvlášt pražským knihovnám. Jen šatny nebo všák pro odložené

klobouky jsem nikde nevidl. h
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Správu ústavu vede fcditelstvi, veikerá innost viak §e

tdi v sekretariátu. Jeho práce jiou rozdéleny mezi ti

.lení : první pijímá všechnu korrespondenci, pidéluje ji jed-

livým udboriím a odpovídá na béžné dotazy písemné i ústní;

ihé od déle ní, kterému písluší dávati rfizná vysvétlení,

I tuje ústavu informace a prostedky ke studiu rzných otázek,

liijc souasný život sociální a vyžaduje si doklady se viech stran

/.iMDo/cni archivu ; t c t í o d d I c n í sekretariátu pak obírá

lotazy, jejichž zodpovédéní vyžaduje podrobnéjiího studia a je

lim úóloni ve stálém styku s rznými (KllK>ry musea. Odpovédi,

ló pracuji tyto odbory, tvoi pak základ dležitých studií a po-

ku sociálního zákonodárství.

Z tohoto struného vylíení lze si uiniti pedstavu o Ivjhaté

Miosti sociálního musea pxaižského, jejíž výsledky nemají jen

tni v\/.nani pro Francii, nýbrž slouží všemu lidstvu a mají dále

iiý vliv na vznik podobných ústav i v cizin. Velkomyslností

ladatcle hrabte de Chambrun plyne museu ze kmenového jmní
vili dchod kol 120.000 frank a ústav sídlí ve svém vlastním

i imi. Vedle toho založil hrab de Chambrun nadace, z jejichž vý-

II udlují se ceny za soutžn práce, vnoval ceny pro zemdlské
ymiikáty a ustanovil starobní pense pro nejzasloužilejší dlníky

Srmyslové a zemdlské.

Humánní cíl sociálního musea paížského, které je výsledkem

nioiativního ducha francouzského, vystihl pi zahajovací slavnosti

( své ei Jules Simon: »Vaše dílo bude slávou Francie : nebo

náte dílo národní. Zárove pak bude štstím lidstva: nebo je

tch národních dl, která zárove patí lidstvu. Budete prospe-

ati a všichni národové po vás budou tžiti z vašich úspch . .

.

1'aíži. která je hlavním mstem svta, budou ti pomníky: N á-

HJ n í knihovna, na jejíž dvee budeme moci napsati : »Z d e

vzdlá v áme«; museum Louvre, na jehož dvée na-

Mr.eme :»zde obdivujeme«a naše museum, pro nž navrhuji

ápis : »zde se uíme lásce!*
Teba znova zdraznit, že sociální museum paížské je písn

•eutrální, nedogmatisuje, nýbrž podává informace a ukazuje cestu;

•e stediskem sociáln politických snah a sociálního zákonodárství,

eho vliv uplatnil se pi organisaci sociáln-politických skupin na

zných výstavách. Konen bylo paížské museum vzorem pi za-

izování podobných ústav v Novém Yorku, Lxmdýn, ve Štokholmu,

Budapešti a jinde.
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Otázky, jimiž se sociální museum paížské zabývá, jsou všew

národm spolený a dobývají se do zákonodárných sbor všech zemiti

jejich ešení podléhá sice místním vlivm, ale celkem smuje vžd;

k témuž cíli.

Tato mezinárodní povaha sociálních museí ovšem vyžaduje, ab;i

byly podobné ústavy zizovány ve všech zemích a udržovaly spoh-

styk v zájmu organisace práce a metodického postupu.

Shrnuji strun: rozptím prmyslu, rozšíením strojní vý

roby, vzrstem velkých mst a všeobecným stížením životních pod

mínek vzrstá nebezpeí lidskému životu a zdraví ; z píin hospoí

dáských, sociálních, kulturních i zdravotních je teba peovati zvý-

šenou mrou, aby zdraví každého jednotlivce bylo zachováno v zájmu

jeho vlastním, ve prospch jeho rodiny i celku. V pítomné dobi

vznikají pod rznými názvy ústavy, jež hledí svésti rozptýlené snahj

ochranné a sociáln politické do dráhy promyšleného postupu a jeí

se vnují onm specielním úkolm, které se pojí k postavení, po-

tebám a požadavkm sociáln slabších tíd.

Nejdležitjší z tchto ústav je s o c i á 1 n í museum p a-;

í ž s k é a to zvlášt pro svou intensivní innost studijní a poradní

která se vztahuje na zajímavé zjevy sociálního života všech zemí

Po píkladu tohoto ústavu vzniklo sociální museum ve

Frankfurtu n. M., jehož innost se teprve rozvinuje. Jedno-

strannjší a užší psobnost, omezenou hlavn na ochrannou tech-

niku a hygienu v prmyslových závodech, mají dlnické mu-
seum v Mnichov a bývalé živnostenské museum
ve Vídni, které nedávno splynulo s tamním technickým museemJ

Vedle toho je ješt nkolik podobných ústav v Evrop.

Mj lánek sleduje úel poukázati na tyto snahy v cizin, uvésti

za píklad nkolik typ sociátních museí a dáti podnt k akci, jejímž

cílem by bylo založit podobný sociální ústav eský.
Náš národní vývoj bral se dosud smrem píliš jednostranným,

omezoval se na politický a hospodáský zápas, který vyerpával naše

síly; v sociálním vývoji zstali jsme však za ostatními národy kul-

turními.

Po stránce ist lidské staí vdomí, že to je prost mravní;

povinnost peovati, aby individuální i sociální cena pracovní síly

pimenou ochranou byla zachována celku ; v našich pomrech pak

pistupuje ten dležitý moment, že zlepšením životních podmínek ne-
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invrli tíd zvýst se fociální, hospodáská i kulturní hodnota

I' k proliloubcncjší ]>ce sociáln fmlitické byl dán po vzoru

* v cizín zízením sociální komise pfi obci pražské.

ixjnicr k pražské samospráv a snad také jiné ne-

ibily její význam.

I
lil ha vybudovati pevnou a samostatnou orfi^anisaci so-

i!n I piomyslcném programu, který by zahrnoval všechny

iniho života. A tento úkol náleží sociálnímu
I' I .1 v u.

( "elkem nezáleží na názvu, užívám však úmyslné slov s o c i-

1 ústav, ponvadž lépe oílpovídá innosti moílemí instituce,

úkol je pracovati k pokroku lidstva.

I líci strun nastínit propram sociálního ústavu eského pim-
ny našim pomrm a podotýkám, že nechce dogmatisovat, nýbrž

\ býti pouhým podntem.

Sociální ústav eský by zahrnoval

:

1

.

ochrannou techniku, totiž objektivní opatení na

ojích proti fysickým úrazm v prmyslu a živnostech,

2. sociální hygienu a všeobecnou péi soci-

n í ; sem náleží širší snahy sociáln politické, zvlášt pak ony, jež

ují ke zlepšení zdravotních pomr nemajetných vrstev lidu:

a) hygiena v prmyslových závodech a díl-

.ch se zetelem na výrobní látky a ochranu ped jejich škodli-

.Tii vlivy, zaízení dílen, první pomoc pi úrazech

;

b) rzná zdravotní a sociální zaízení se

etelem na dlnictvo, jako dlnické domky a byty, otázka

Ostedkování práce, nezamstnanost, sociální pojišování, úrazová

jtistika a dsledky z ní plynoucí, živnostenské a obchodní soudy,

nostenská inspekce;

c) všeobecné zdravotnictví a širší pée so-

lní: boj proti tuiberkulose, boj proti alkoholismu, boj proti pro-

ucí, ochrana kojenc, pehled pée o výchovu zanedbané mládeže,

nva nemajetných vrstev lidu, pokraovací a lidové vzdlání,

íiská otázka, sociální zákonodárství.

Na druhý z uvedených 'bod kladu vtší váhu a to jednak pro

širší rozsah, který se neomezuje na uritou tídu, jednak pak

ho dvodu, že k jeho zaízení není teba takových náklad jako

koízení výstavy stroj ; finanní stránka pak rozhoduje u nás ve

tt
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všech projektech. Vedle toho pak je o podobnou skupinu posta

v technickém museu.

Prostedky, jimiž sociální ústav má pracovati k svým cíl:

jsou : sbírky model ochranných pístroj, fotografie, grafické obraa

statistika, výklady, pednášky, systematické kursy a pod.

Sem patí dále jako nejdležitjší bod studijní a poradní i
nost, totiž sbírati zprávy o pokrocích sociáln politické pée don

i v cizin, studovati asové otázky, návrhy a osnovy sociálního

konodárství, zakroovati iniciativn, kdekoli se toho objeví pote

a pispívati informacemi v oboru sociální innosti na základ

skaných zkušeností tm, kdo jich potebují.

K dosažení uvedených cíl je teba, aby sociální ústav naváz

styky s podobnými ústavy v cizin, se státními, zemskými a odbo

nými orgány, se svazem eských mst a okres, se zamstnávati

a dlnictvem, s technickými, zdravotními a sociáln politickými o

horníky, s odbornými ústavy a spolky doma i v cizin. Sociál

ústav zvlášt mže míti vliv na sociální politiku komunální, oh
to, který je u nás úpln zanedbán.

Extensivní innost sociálního ústavu zahrnuje dále poádá
pednášek a soustavných kurs dle vzoru lidový(

universit, s nimiž velmi snadno mže udržeti spojení, a konei

ankety a diskusse o asových otázkách.
Publikaní innost mže býti z poátku omezena n

zprávy v denním tisku a lánky v revuích, pozdji mže býti vydá

ván vstník a delší práce.

Pomckami ústavu by byly archiv a knihovna, k nim

by asem pistoupila veejná ítárna. Základ archivu by tvoil

písemné práce a studie, které by se doplovaly zprávami domácíli

i zahraniního tisku z rzných obor a dále výsledky innosti rz
ných spolk, které sledují píbuzné tendence (na p. spolku pro m
mooné plicními chorobami, družstev pro stavbu rodinných domk
levných byt atd.). Knihovna, která by se vzájemn doploval

s archivem, lby obsahovala asopisy a díla ze všech obor sociáIr<

pée, ovšem že za nynjších pomr více dl cizojazyných ne

eských. ítárna by sloužila obecenstvu k etb asopis a z.

roven ke studiu.

Pirozeným doplkem sociálního ústavu byly by veejn pí

stupné sbírky rozdlené na rzné skupiny; jsou to na p. v

zdravotnictví modely nemocných ástí tla, vzorky potravin s dia

gramy o výživnosti, dále fotografie a plány rodinných domk a bytv

i
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jkii, rzné statistické a diai^cramatické tabulky atd.; ve výstave

iiiiR- techniky pak stroje s rKhrann>iTi zaizenim, modely a pod.

Interní innost sociálního ústavu tby závisela na úasti vdeckých

iliM, hlavn profcssor vysokých skol a jiných odborník. Na
iinistrativní práce staí s poátku i—2 síly úednické, Dále by

ústav své dopisovatele na venkov a dle možnosti i v cizin;

u'ž by se svými delegáty súastnil mezinárodních sjezd.

To stránce formální Izi' do|xjruit organisaci spolko-
I v ele s pedními autoritami védcck^-mi. Cleny by byli jednot-

1. spolky a obce. Dostávalo by se jim výhod dle pomr bucf bž-
ným nelx) levným pístupem k pednáškám a do sbírek a dále

ním cen ústavních publikací.

1'
i 11 a n n í prostedky by plynuly jednak z pravidel-

uh píspvk lenských, jednak z dar penžních ústav a obcí

iKvnr ze zemské a státní subvence. Lze právem doufati, že by se

iliiimu museu (stejn jako jiným veejn prospšným ústavm)

alo znaného píspvku nebo místností od obce pražské a to tím

o. jelikož by sbírky po pípad pozdji mohly pejíti v její

.tek.

Pedmt do sbírek a knih by se ústavu dostávalo

Mípí, výmnou, darem nebo zapjením. Výsledky innosti rzných

'íolk. které mají píbuzné snahy a které by v sociálním ústavu mly
^hodnou oporu, jsou tu nevyerpatelným zdrojem.

Konen je teba poukázati, že innost sociálního ústavu nekolli-

se žádnou jinou institucí, což zvlášt platí o technickém museu,

lož úel je podporovati a podncovati technické, hospodáské

prmyslové studium. Pouze jeho sociáln politická skupina, která

|)rogramu jeho psobnosti uvedena na posledním míst, odpovídá

-ti stálé výstav ochranné techniky, jež by práv z tohoto dvodu,

jsem již z pedu uvedl, mohla u sociálního ústavu odpadnout,

lžisko innosti obou tchto institucí a jejich cíle jsou zcela roz-

iny, je zejmo.

Založení eského sociálního ústavu a šíení vdomostí, které byly

•lástinu jeho innosti uvedeny, je odvodnno mezi jiným také sou-

nou péí, kterou osnova nového trestního zákona vnuje ochran

iraví a života dlnictva.

V reformním návrhu trestního zákona, který vypracovalo mini-

orstvo spravedlnosti, nalézá se totiž také sociáln politicky dležitý

idíl v píin opomenutí pedepsaných opatení ochranných. Se

anoviska ochrany dlnictva má zvláštní význam § 429. návrhu.
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podle nhož už abstraktní ohrožení dlníka tím, že bylo opomem
uiniti pedepsaná bezpenostní opatení, kvalifikováno jest jal"

pestupek, který se stíhá soudn vazbou až do šesti nedl nebo pen

žitou pokutou až do 500 korun. Oproti tomuto ustanovení stc

z platného práva § 74. živnost, ádu, podle nhož jest majitel živneš

povinen uiniti všechna ona opatení, která jsou nutná na ochrai

života a zdraví dlník. Podle § 133. d) živnost, ádu stanovei

je na pestupek tohoto ustanovení penžitá pokuta od 20 do 1000

a jenom za okolností zcela pitžujících mže býti podle § 135. ži

nost. ádu uznáno také na trest vzení. Z platných trestních ustan^

vení lze proti § 429. návrhu ministerstva spravedlnosti postaví

§ 431. trestního zákona, kterého však se používá v praxi jenom v p.

pádech konkrétního ohrožení života a zdraví dlnictva. V tom

paragrafu stanoví se trest vzení od 3 dn do 3 msíc nebo penží

pokuta od 10 do 1000 K. Obdobné ustanovení jako § 240. všeo

báského zákona.

Psobnost sociálního ústavu má však býti daleko rozsáhle]

a vztahovati se také na ochranu lidského zdraví mimo dílny a dá

v tch pípadech, kterých pro jejich povahu do zákonných ustanovei

nelze pojmouti. Je to práv iniciativní innost sociáln politick;

jejíž vývoj stále pokrauje.

Není obav, že by u nás nebylo dosti porozumní a prostedk

k založení sociálního ústavu ; byl by pirozeným doplkem organisac

našeho národního života a družil by se k analogickým institucín

které v oboru politickém, vzdlávacím a hospodáském již máme

universitní extense, osvtový svaz, národní rada a hospodáský ústa

pi eské akademii vd a umní jsou praecedenními pípady tét

národní organisace.

Sociální ústav eský má na základ vdeckých vymoženosi

pispti k promyšlenému ešení sociálních problém a usilovat

o zlepšení života tíd hospodásky a spoleensky slabších; má dál

býti studijním a informaním stediskem, z nhož by vycházel

podnty k sociáln politickým reformám za ideálem spravedlnost

lásky a míru.



Karel Sladkovský roku 1849.

Podává Dr. H. Traub.

<arel Sladkovský, dokoniv studia právnická v letech 1846— 1848

v ovzduší vidcském, stržen byl z.íliy po svém píchodu do

v, z jara r. 1848, do vím probouzejícího se života politickélio,

' krásného, teplého, zázraného roku, kdy byl co lovk to bratr.c

ravi krásné Neruda nad hrobem Sladkovského (Nár. Listy ze

[. bi^ezna 1880). Za krátko vidíme Sladkovského, tehdy 25letého,

vstudenta, mezi studenty pražskými jako pedního mluvího a

mioóníka jejich tužeb a stesk. V mésíci ervnu úastnil se pouli-

li 1k)J Svatodušního týdne, v nichž hrál s jinými vdí úlohu.

-iin byv s poselstvím msta Prahy jako zástupce studentstva do

k\ aby pracoval k odvolání nenávidných dvou hlavních initel

iupvodc bouí svatodušních : generála knížete Windischgrátze

ibte Lva Thuna, setrval ve Vídni, ježto se necítil v Praze, kde

'. Windischgrátz vojenskou vyšetující komisí, bezpeným, a to

n více, že na nho vydán dokonce zatyka. Teprve na podzim, po

nové revoluci vídeské (6. íjna) a po potlaeném vyšetování

ažském, vrátil se Sladkovský do svého rodišt nad Vltavou a na-

Izal tu styky s páteli radikály — ostatn již za pob)rtu svého ve

'dni byl spolupracovníkem Liblínského »Praž. Veerního Listu* —
iivstoupil s nimi do Slovanské Lípy. Vlivem Bakuninový-m, jehož

i

léno nebylo v Praze od Slovanského sjezdu neznámo, jakož i etných

'lisa z ciziny do Prahy vyslaných, jali se nkteí stoupenci strany

t likálndcmokratické — mžeme-li i po uveejnní programového
^" ;iku z péra Sabinova mluviti o urité stran politické^ — s poátku

1849 pipravovati násilný pevrat, aby bylo zabránno stj co

obávané reakci, kterou pipravoval ministerský pedseda kníže

x Schwarzenberk se svým svakem Windischgrátzem.

1 Srov. lánky Sabinovy v Praž. Ve. List, 1848, . 98, 99, 102, 105.
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I
Spiknutí, do nhož byl zasvcen také Sladkovský — pod

nkterých zpráv byl prý dokonce vyhlédnut za lena pipr

vované prozatímni vlády^ — bylo však úadm prozrazeno ud.

vai i vlastní neopatrností a tak úadové z istá jasná v no

na 10. kvtna 1849 zatkli nkolik zasvcenc, mezi nimi tal

Sladkovského. Z rána byl vyhlášen nad Prahou stav obležení a d

sazena opt vojenská vyšetující komise. Sladkovského vyšetují

vazba protáhla se až do 19. srpna 1851,^ kdy byl spolen s jinýr

druhy, jako s Voochem, Kalousem Josefem, Kalousem Frant., B

rankem, Tukem, Mužíkem, Husákem, Drasem, Krásným, Brejckf

a Neumannem odsouzen pro zloin velezrády a to s nkolika prvýr.

k smrti provazem, kterýžto výmr byl mu promnn na 2oletý tží;

žalá.^ Za svého žalaování v Praze upadl Sladkovský po dvakrá,

v nebezpenou chorobu, která se dokonce pokoušela o jeho duch

ale šastn z ní vyvázl. Brzy po vyhlášení rozsudku odvezen byl Sla
J

kovský s nkterými druhy svými — jiní odsouzenci dopraveni v

Kufsteinu v Tyrolích, jiní na Munká, ješt jiní do Komárna — (

kasemat pevnosti olomoucké, odkud vyšel s posledními amnestovanýtl

13. kvtna 1857* "^ svobodu.

Karel Sladkovský, jeden z otc a zakladatel národní strai

svobodomyslné — stál u kolébky strany r. 1874 a zvolen první^

její pedsedou — náleží bez odporu k mužm, kteí si zasloužili 7í

vrubného ocenní. Zdá se mi, že mánm Sladkovského nebyl dal

ješt splacen povinný dluh, nebo nemže staiti ani uspokojovati 1

co dosud bylo vykonáno. Vždy krom H e 1 1 e r o v a »Výboru z po

tických eí a úvah Dr. K. Sladkovského*, který je opaten krátký

životopisem, a »Slavnostních eí Dr. K. Sladkovsl
h o«, vyd. vlastním ješt nákladem r. 1878, nemáme o Sladkovsko

významu ve stran i v národ podnes náležitého obrazu. To, co \

pravuje Ferdinand Schul z v Osvt 1880, je jenom malým
1

spvkem k ocenní tohoto »tribuna lidu«. Proto je nám tím vítanj^

Sladkovského list z doby pobytu jeho olomouckého — pohíchu 1

datovaný^— pravá ta konfese Sladkovského, která dává bezprosteH

1 Viz anonymovy vzpomínky »Desátý máj 1849* v Barákov Svobo,

1869, jakož i Argusa v Nár. Listech, 1909 . 34.

2 U S. Hellera teme datum nesprávné: 20. .<irpna 1860.

3 Pražské Noviny, 1851 . 196.

* Praž. Noviny, 1857 . 116.

5 List ovšem není datován vbec, le ze dvou zmínek, k nimž ji

poukázáno na píslušném míst, lze souditi, že zpov Sladkovského pc

z r. 1853.
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(Minouti do nitra miadÍHtvého nadšence a trpítele a skytá zárove

jiné cenný bez od|K)ru |>is|M*vek pro |xjznání 0!>obnosti jeho

!('lio hnuti roku 1849. J^ko vzácný dokument otiskujeme proto

lis v plném znéní se všemi zvláštnostmi jazykovými i s vulg^ár*

iii co nejpesnji. ZpoveJ Sladkovského,* psafú rodifini do

v, zni takto:

Moji nejmilejší!

Popisu Vám nyní v krátce cestu, která vede ze Sirkové (nyní

iiitrichovy) ulice na Hradana a z Hradan do Holomúckých kaze-

dive však také nco o p i k 1 e c h, jakýmiž si lovk tuto cestu

Mt a pi^ipravovat mfiže.

Pamatujete se snad ješt, že jsem na nkolik msíc ped tou

uJnou návštvou p. policejního komissara s p. poruíkem po pl-

List ten spolené s jinými dokumenty Sladkovského chová v pieté

itni bratr jeho p. Dr. Em. Trmal z Toušic na Král. Vinohradech, jemui

tomto miste vyslovujeme znova diky za vzácnou jeho ochotu a

it.

* Zmínku o tomto list, nalezeném v pozstalosti K. Sladkovského,

|iž Ferd. Schulz v lánku svém »Karel Sladkovský* v Osvété, 1880

16, kterou k vli úplnosti a srovnáni zárove citujeme. Píše: V jeho

ivského) pozstalosti nalezl se list, psaný už ze žaláe olomúckého,

emaje tehdy ani nejmenší nadje (), že by své rodie na tomto svété

;dy spatil, v jakési generální zpovédi vyložil ped nimi celý

svého jednání a svých osudv. Tento list i jinak pln zajímavosti
|o poznáni nejvnitrnjší mysli Sladkovského, má velikou dále-

v osudném jeho odsouzení na smrtí.!").

Co Sladkovský ped tvrtstoletím jaksi na roilouenou v tomto život

latce (snad rodim?) o tch vcech sdlil, o tom vyšed pak z ko-

1 ;. žaláních zachovával i k nejdvrnjším pátelm svým
• 'nó mlení, s nímž odešel i do hrobu. Opt skvlý dkaz jeho vy-

>Iechetnosti, která nevyhledávala pomsty ani nad tmi, kdož jej vyvá-

1,1 popravišt(?!). Pouze syn svým rodim odhalil roušku, za kterouž

nadjný život jeho rázem byl sklácen do zoufalosti hrobové; muž a

; nevykonal spravedlivého trestu ani nad tmi, kdož jeho osob tak

ublížili, a nevydal jich ani veejnému opovržení. Teprve nyní dovdli
ji e se z onoho dvrného listu rodinného, že Sladkovský se stal obtí oše-

n:ného udavaství, nejnešlechetnjší denunciace dvou lidí, kteí posud jsou

nživ, a kteí práv oním mrzkým skutkem, spáchaným nad nkdejším
sm pítelem, zahájili svou od té doby už nepetržitou veejnou i tajnou

n átelskou innost proti celému národu eskému ve všech oborech jeho

aiitní snahy a jeho veejného života (roz. Ed. Bruna a Fr. Klutschak,
o ichž bude ješt e).

"ÍAŠE DOBA. R. XIX., t. 10. 1912. 20. ervence. 48
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I
noci^ se všemožn vynasnažoval, bych jim tu radost zkazil najíti mne

doma. Ml jsem dobré píiny k pedzvídání oné návštvy. Jednu

z tchto píin jsem Vám již tenkráte sdlil, totiž že jsem si ve svato-

dušních svátcích roku 1848 získal píliš mnoho píznivc, než aby!

na mne pi první vhodné píležitosti mohli zapomenout.^ O druhé!

píin jsem tenkráte nemohl a nechtl mluviti, nyní ji mžete také^

zvdt. Byla tenkráte taková doba, že bych i bez vší další jistoty

pouze svým rozumem byl lehce mohl soudit, že nepátelé císa a

král se budou vší silou nasazovat, vésti rozhodnou ránu.^ Bylo vbeci

o mn známo, že já nejsem hájitelem Božských milostí, i vdl jsemi

také, že jakmile se bude mt nco dít, dojde zpráva o tom také mne

Co potom dlat? Odepít své spoluouinkování ? To bych byl zapírá

svaté svoje pesvdení a toho jsem nikdy nebyl schopen. Naopak

jsem ml tehda již jakési vnitní tušení, že as vítzné pravdy ješt(

nepišel. Vlastní pud, sílen myšlenkou na Vás, mne pohádal k pro

zetelnosti. Chtl jsem tehdy z Prahy pry,* nkam, kde bych té vci

pro kterou jsem byl roznícen, mohl pece také být prospšným, a kd(

by spolurám tch, jenž po m snad pede všemi pásli, mne nemohl*

zastihnout, chtl jsem do Paíže. Všecku hrdost své mysle jsen

k dosáhnutí tohoto cíle vší silou potlaoval, žebraje u cizích lidí o m
kolik zlatých na cestu ( !) ; bylo však marné, škole, jenžto na mm
ekala, jsem nemohl nikterak ujit. Když as trnáct dní ped myn

zatknutím pan ctihodný purkmistr pražský"^ si mne nechal zavolat

nabízeje se, že mi nco pjí na cestu do Paíže, radil mi také spol'

( ?), abych radj zstal v Praze, abych šel k Drovi Helfertovi,^ ten /

my vymže, abych byl promován a udlal své štstí v Rakousku. 1

bylo tehdy tolik, jako já ti pjím, ale nerad ; než to by mne tenkrá

bylo dlalo málo starostí, rad neb nerad byl by m musel peníze dát

kdyby tenkrát již vc nebyla stála jinak. Navzdor všemu vyhýbán

1 Rozumj zateni Sladkovského, které se stalo ve 2 hodiny s plno^

na 10. kvten (srov. Mor. Noviny, 1849, . 109).

2 Sladkovský byl zapleten inn v boue Svatodušní, vyvázl však šfastn

jedin proto, že z rozkazu panovníkova bylo vyšetování zastaveno a pc

tlaeno.

" Pípravy k mezinárodnímu spiknutí, usilující o pevrat státní, Iz

sledovati od r. 1848; nitky sbíhaly se v rukou Bakuninových.

* Vc dosud o Sladkovském neznámá. '

^ Purkmistrem pražským byl tehdy dr. Waka. *
• Dr, Alex. Helfert, díve poslanec v ústavodárném parlament vídeskí

kromížském, jmenován byl krátce ped tím státním podsekretáem v min

sterstvu vyuování.
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11/ jsem tenkrát již nebyl svým pánem. Asi

(Iive* byl ke mní vyslán J i r g 1," jehož dle jména také budete

abych se vyjádil, co chci délat, vypuknc-li boj mezi minulým
I a budoucnosti,' jenž prý se, co já jsem bez toho již vdl, po

pa-lní Evrop zapone.* emu jsem tehdy chtl všemožn pe-
' ^i" stalo, byl jsem tázán a byl bych ve svých vlastních oích

m jmizernejši chlap, kdybych byl jinak ek', než jsem si my-

• ipovdl jsem, že, kdykoliv jen dost malá nadje na prospch

MC, dostojím svému svdomí. Co mne na to vypravoval, nebylo

nt)véli(), ponvadž jsem díve nechodil se zavázanýma oima
I ulicích, po kavárnách a po redakcích.' Vymínil jsem si však,

i o tom co vdt, aby o mé spoluvdomost i mimo nho žád-

-e ni neeklo," a jenom, když o mn kdekoliv bude e, aby on

1 to ruil, že já proti té vci nebudu : jmenovit jsem si zapo-

iby p. Dor B r u n a' o mé spoluvdomosti neho zvdl, i z.rá-

in vbec z toho. aby se mu nco o té vci eklo. Já znal jeho

A\'i s K I u á k c m" a W a 1 1 r e m,' a to nejsou lidé, kteí by

Vi blaho jiného postarali díve, než za to dostanu úpis a hypotheku

1< a tolik roních výhod pro sebe samé. To se mi také všecko

' /(l.l se, 2e se tu Sladkovský sám zmýlil, nebof nezdá se pravd-

bným, že teprve tehdy, koncem mésice dubna, byl Sladkovský zasvcen

lO, co se pipravovalo. Srov. v té vci vypravováni Argusovo (Nár.

I, 1909 . 62), jenž sdluje, že Sladkovský se ml zmocniti s lidem pod-

hkým Vyšehradu.

• František Jirgl i Girgl, kandidát professury roku 1848 a pozdji

lujici uitel na gymnasiu v Pisku, byl jedním z hlavních úastnikfi t. .
lilového spiknntí.

I
{

' Snahy strany radikáln-demokratické nesly se k tomu, aby se zame-

[phystané vládou reakci.

1
* V obšírném pojednání, které chystám již pro tisk, bude náležit po-

lilo k tomu, že skuten návodem Bakuninovým šlo o spiknutí a po-

li mezinárodní, do nhož bylo pojato Nmecko i Francie.

{ * To vytýká Fric ve svých Pamtech stejn jako všichni ostatní, že

irbenci, zvlášt mezi studentstvem nmeckým, konali pípravy své veejn
. tli pi otevených dveích. Redakce, které mohl míti Sladkovský na

hýly tyto: Arnoldovy >Obanské Noviny<, Liblínského »Praž. Ve.
Vávrovy >Noviny Lípy Slovanské*.

'^ Bylo vbec, jak Fric poznamenává, žádáno, aby se rozmluvy konaly

.\iiezi tyma oima a toliko ústné, ale opatrnosti této nedbáno hrub.
' Dr. Ed. Bruna, tehdy docent na pražské universit a supplující uitel

nasiu novomstském, byl pedsedou studentského výboru.

Mínn tu Frant. Klutschak, redaktor Haasovy »Bohemia€.

£), K. Walther, známý tehdy advokát pražský, byl stranník nmecký.
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I
pislíbilo^ a od té chvíle by to byla z mé strany bývala podlo

z Prahy kamkoliv odejíti; zstal jsem tehdy v míst, ka p. pur

mistru, že má pravdu, že mohu své štstí udlat v Rakousku ! a el

jsem, a již pijde jak pijde. Bohužel moje výstraha strany D
Bruny nebyla naplat. Bruna ml nkolik set študentských penz a t
bylo zapotebí.'^ Vrazili tedy na nho a když je nemohli od n
dostati sami, umínili si, že já je mám od nho vyškrabat.^ Pí
žitost k tomu, aby se totiž nezdálo, že navzdor slibu Bruno

co o tom neb o mn ekli, zavdal jeden deputovaný z práv tehd

rozpuštné drážanské komory.* Tento musil jít k Brunovi, ktei

muž plány demokracie sdlil a pak od nho žádal, aby mu dal pí
žitost mluvit se mnou.'^ Bruna pišel ráno v sobotu ped mým 2

tknutím ke mn s novinou, že prý njaký saský deputovaný mu
a to sdlil a že chce mluvit také se mnou. Já jsem se Brunovi sta^

dlouho, jako bych o všem ani za mák nevdl, on ale mi pak I

nen ješt také ek', že již díve také mu od Jirgla bylo všec

sdleno. Zamrzel jsem se, ale co plátno; ostatn jsem nikdy nel

proti Brunovi snad proto, že bych ho byl držel za špatného, nýt

jen proto, že jsem ho znal co nade všecku míru slabého, k sneš(

takové vci zcela neschopného lovka, který ostatn ml v srdci sv<

to samé pesvdení, co já, a který by pi dost malém prospchu n

vci byl sám bez všeho domlouvání k ní pistoupil, a tudíž jsem

dále ped ním se nepetvaoval, vida že to bez toho bylo marné

doufaje, že síla jeho tehdejšími událostmi se utvrdila. Jak jsem pi

zvídal, saský deputovaný chtl mít študentské peníze a já ml Bni

1 Zdá se však, že Bruna byl již tehdy také zasvcen, tebas o t

snad Jirgl ani nevdl.
* Vc, o kterou tu bží, má se v krátkosti takto: Poátkem roku i

puštna akademická legie a peníze sebrané jí na výzbroj odevzdány stude

skému výboru v opatrování. Peníze ty chovali Bruna, L. Aull, F. Fleiscl

Fr. Girgl, V. P, Kleinert a AI. Krása. Kdežto všichni až na Brunu pen

které jim byly sveny, vydali na úely revoluní propagandy, s Brunoub;

potíže, »až vymáhání složené sumy od posledního z nich nemístnou zají i

avšak námi nezavinnou hrozbou mlo v záptí pedasné prozrazen! nasl

zámr* (Fric »Pamti*, IV. 167).

' Verse tato odporuje všem sdlením, které o této vci máme.
* V prvních dnech msíce kvtna pibyl do Prahy Karel August ROclI

vyslanec Bakuninv z Drážan, jenž byl lenem komory poslanecké, kr;(

ped tím rozpuštné. R6ckel ml uspíšiti pípravy a psobiti k jednotmi

vystoupení.

^ Fric vypravuje, že R6ckel Brunovi pohrozil násilím, nevydá-li pc;;

tch.

!l
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i.ini jich poftohánét. Mné te to viak o<l jakžíva piík), nékoho

Jeho nutit, a když Bruna na mou otáxku odpovédél, ie on ty

(lát. /.c je nic v .študentHkém výlioru dá nkomu jinému

list iioN. lili, .tliy JMmc je pnk tak mohli dostat,' od|K)vdl jsem, že

h o tom dále nechci nielu) vdt, a chce-li je takovým zpAiobem

«• revoluního výlM)ru pivést, to že musi o tom n nikým jiným

nat. Rozešli jsme se, kdežto Bruna díve jeáté svaté Hlil)oval,

od nho nikílo nic nedoví. Avšak já se v ném nemýlil. Zrovna

icdii odpfildne ped mým zatknutím pil)éhnc ke mné Jirfifl

kcni. že prý Bruna musil nco íci své holce* a ta liolka zas

vé seste a matce, že prý má býti revoluce a aby teíly Jirfi;la

ištly z domu, aby se do nielio ncvple. Omáka již tehdy byla

má, tCíT jen scházelo ješt pochytat telata, kterýchžto maso se

lil inélo (htsit a mezi tmito telaty jsem byl již také cht necht já!

T..iil>;i» jK)la ješt tu samou n<K a ráno již jsem byl v kurníku.

jsem se (s) Vámi onu noc louil, myslel jsem ješt, že vláda

á jen tak na slcpo,* byl jsem ale na všecko pipraven a s|)al jsem

lOC ješt velmi dobe na slám a pod huni v robotám až do

ín z rána. I*an správce .se pišel potom podívat na lososa a sdlil

je Praha v obležení.' Oekával jsem stanné právo, když ale

den a dva dni, ptal jsem se znovu pana správce, jenž chodil

den se na mne divat a ten mi ekl, že tu ješt nejsem ve své

residenci a že prý se byt mj teprva »ammeublíruje€. Tak jsem

v tom mém na kvap zízeném stánku v robotám ekat až do

je, zahánje si dlouhou chvíli dílem skákáním pes postel a na

dílem také pozdj tením nkolika knh, jež p. správce byl tak

-! .IV mi na moje požádání doslati, dílem, také nkdy krátkou roz-

iluvou s robotámími trestanci, jenž asem pod mým oknem záchody

Vlili. Jednou také jeden nákem zvolal : Mj Božínku, když pak asi

' Peníze ty však Bruna nevydal a odevzdány pozdji k rozhodnutí zem.

esidia akademick(^mu tenáskému spolku. (Srov. Slavíka: Struný djepis

ad. tená, spolku, 9.)

s Bruna byl tehdy zasnouben. Fric obviuje Brunu, že po domluv
iKIutschakem odjel k místodržiteli a vyzpovídal se >ze všeho, co vdl*

;

,v tom se s Fricem shoduje úpln R6ckel (Sachsens Erhebung).

5 Zatýkání poalo v noci na 10. kvten.

Téže noci zateni jsou krom Sladkovského Fric, Sabina, Gau, Fr.

ivliek,
J. eho, Arbeiter. Wagner, Dvoák, Šrtek, Soumar.

^ Prozatímní velící generál hr. Khevenhiiller-Metsch vyhlásil po do-

Id se správcem gubernia bar. Mecsérym nad Prahou a okolím stav oble-

ial, který potrval až do r. 1853.
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budeme vysvobozeni, snad již pijdou brzy ti republikáni na porn

Já mu odpovdl, že republikáni již jsou tam, že ale zas musejí pol
na Blanické rytíe a až ti pijdou, že se budou stavt samé arbeib

hausy; k emuž, jak se zdálo, on neml mnoho chut a odešel.

V sobotu dne 27. máje pišla zpráva, že už meuble na mne c

kají, a odpoledne ve dv hodiny pišel estný prvod, uvésti mi

v pravé sídlo demokratických výteník. Sli jsme, šest voják tol

a já ve prosted s feldvéblem po stran okolo Toskánského palá«

když jsem si (v)zpomnl na laskavou paní Erbrovou,^ jenž mi
j

díve pála špinhauz, pak skrz hrad, kdežto na druhém dvoe Jiíko

kobyla, když jsme k ní picházeli, se mi zdála, že kroutí zadkem

pivítanou, a konen do ^hotelu* pro nás ameublírovaného. Kd;

jsem do nho vcházel, pojímal mne jakýsi nelibý cit, ponvadž js€

tam tu krajinu již co kluk, když jsem tam nkdy chodíval k bratro

Venzlovi,^ nemohl dobe vystát, jako bych již tehdáž byl ml jak<

tušení budoucnosti, než co dlat, meuble už tam byly, tak jsem ta

musil také. Vstoupna do konklave, pro mne pichystaného, nebyl jse

pro tajuplné temno, jenž tam panovalo, njakou chvíli (s to) nie

vidti, myslil jsem si tedy, že vtším dílem pro první okamžení z

steli opony, aby mn nepešly oi bleskem tch skvostných meub

a posedl jsem na chvíli, arci v strachu, abych nic neposkvrnil,

první pedmt, jenž mi pišel pod nohy. Pekaje tak nkolik mim
roztáhly se mi ponkud oi, a te jsem držel hlídku všech té

meubl, jež tam pro mne ti nedle snášeli. Zpozoroval jsem, že sedí

na posteli, na níž ležely dv pokrývky, jenž na první pohled a ohm
tání se mi zdály velmi hrubé a škrablavé, avšak vzpomnl jsem si,

budou vtším dílem zrobené z drahých pozstatk Svatojirské kobil

a tudy jsem si jich hned vážil jak náležit. Ped oknem jsem uz
velmi umle a nžn skládanou záclonu, ponvadž ten den slunce

poínalo velmi dotírav a v oknech byly tžké železné míže, e|il

jsem hned pochopil, že je to skrz ty vzácné meuble, aby mi je žái

neodnes'. Tak jsem ten den ješt trochu popocházel, až byla ouplí

tma, což se tam již okolo pti hodin stalo a z ehož jsem poznal, (

^ Paní K. Erbrová byla podle laskavé informace, poskytnuté mi p. 1

Trmalem, ode dávna dobrou pítelkyni rodiny Sladkovských; ponvadž vši

byla manželkou vysoce postaveného dstojníka v ústední kancelái toská

ského panství, zazlívala Sladkovskému jeho politickou innost i pettí

proto také k Sladkovským docházeti.

' Otec Sladkovského, jenž se oženil s ovdovlou paní Trmalovou, 111

2 prvního manželství též syna Václava, jenž se dal dobrovoln k vojsku

zemel y letech padesátých jako poddstojník.
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\ Žádné geografii nestojí, že Sv. Jirský klášter stojí v sluncí

K\l<i jinnk než ostatní Praha a pak jsem šel touto vzácnou védou

ubohuccii, ubych neek' stížen, spát.

Druhy den as v 7 hodin ráno pišlo služebnictvo vymetat a vfibec

uklÍ7.ct, což nebyla žádná malá práce, neb se jích tam okolo mne toilo

asi deset a každý ml plné ruce. Vstana chtl jsem si pootevít okno,

poztinl jsem však hned chybu svou, neb jsem si to hned mohl pomyslit,

že pro ty drahé meubtc bude všestranné opatrnosti zapotebí, okna

byla ze všech stran hezky zahebíkována ; to mne trochu zamrzelo

a vzíMMnnl jsem si, že je to pece pravda, že bohái mají mnoho

tramiMjt s opatrováním svých drahých vcí a poklad. Obrátil jsem se

'k snídani, jenž byla na stole již pichystaná, nemohl jsem ale nikterak

rozeznat, co to bylo vlastn za essenci. Pipadala mi na mysl omáka
z vypaených anžinovaných spodk, jenž trochu pustily, ale zapudil

isem hned tak sprostý nápad a tšil jsem se, že se mj žaludek asem
lépe seznámí se Sv. Jirskými pochoutkami. Zatím tedy, než se to

stane, budu povídat dále.

Asi (lva dni na to pišel p. profous v parád, že mám pijít k p.

hejtmanovi.* Zapále si cigáro šel jsem s ním. Rozmyslil jsem si již

všestrann, jak se budu chovat. Protest proti bezprávnímu zatknutí,

)rotest proti píslušnosti vojenského soudu,* to vše, jsem dobe vdl,
by byla marná komedie, neb takové protesty jen platjí, když má
6k>vk klacek v ruce, ne však kdvž ho má na zádech. Usnesl jsem se

tehdy na tom. že budu jednat podle jednání p. auditora; a ponvadž

DO byl zdvoilý, byl jsem já také. On mi zaal vyprávt podle známé

lOty, že všecko vdí a že jich pranic není tajné. Já si myslel, dobe
lobe, kosíci, kdybyste všecko vdli, nebyli byste ekali ti nedle

í povídakou, neekl jsem ale než jen že mne tší, když všecko vdí,

tedy že bude krátký proces. Na to mi zaal p. auditor povídat o ja-

si tajném výboru z výboru Slova.nskéLípy,' v nmž prý já

1 hlavou, o jakémsi mém srozumní s Drem Z i m m r e m* a s F r i-

^ Mínn tím setník-auditor Franz, jenž konal hlavní výslechy obviné-

lých.

- Proti nepíslušnosti resp. nezákonnosti vojenského soudu ozval se

ijn toliko Karel Havlíek (Nár. Noviny, 1849 . 114).

3 Slovanská Lípa byla úady od poátku obviována, že >zamýšlí eine

meine Schilderhebung* (Nár. Noviny, 1849 . 96).

* JUDr. Karel Zimmer, bývalý poslanec frankfurtský, obvinén jsa pro

uúast mezi studenty nmeckými sdruženými v Markomannii, byl v Ber-

poátkem bezna 1850 zatknut a dodán voj. soudu na Hradany, kde

5. února 1853 odsouzen.
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e m/ z ehož jsem konen nahlédl, že opravdu vdl všecko, jen t

ne, o em já jsem vdl. Šel jsem tedy po tvrthodinnovém výsleclrt

zas do svého ameublírováného pokojíka nazpátek a kouil jsem sl

trochu z vyššího tonu po cest, ponvadž o Jírglovi a o Brunovi^ nei

byla žádná e. Pijda dom kouil jsem zas a chodil jsem po pok^
a když jsem dostal strach, že bych ty moje meuble tuze zakouiH
tak jsem vylez' na okno a kouil hoejším dílem z okna ven, neb p

auditor byl tak laskav na mou žádost ty hoejší díly nechat rozj

bednit. Jak jsem tak kouil, ucítil jsem, že nedaleko vedle mne tak^

nkdo kouí a ten vedle mne také ucítil, že blízko u nho nkdo kouí(

Jak jsme to tak oba pocítili, tak jsme náhodou jeden po druhém za

kašlali a v tom kašli nám vyjelo každému nkolik slov, z nichžt(

mj soused zvdl, že já jsem Sladkovský a já, že on je pravili

B r e i e r.^ Na to jsme zakašlali ješt jednou a porozumli jsm(

v tom oba dva, že mžeme podle abecedy klepat na zecí pro ukráceíii

chvíle. A od té doby jsme potom bez pestání piln zdlávali zec

a pivedli jsme to tak daleko v krátkém asu, že se mi huba už ze

na pólo zbytená, jmenovit v ten pád, kdyby ten náš nový zps
rozprávky se zalíbil ješt také panu auditorovi, neb mimo ní

a Breiera jsem bez toho neml s kým mluvit. Ale pan auditor

nedal tak brzo vidt. Konen asi ve tyech nedlích po mém první

výslechu se otevrou dvée a hle! p. auditor s celým vojenským

soudem v nejvtší parád. Já byl na rozpacích, jak ty pány všecky

slušn uctím najednou, nemaje než jednu stolici, která vtším díl^

z úcty pro zbytky po sv. Jiíku ješt od té doby, co on svou zadnici

po ní tel, nebyla mytá, a na kterou já sám proto ani si netroufal

sedat, abych tu neobyejnou špínu nesetel. Já si nemyslil jinakj

než že slavná komisse již zaslechla o našem novém zpsobu mluveníi

bez hubytrhání a že mne bude vyzývat, bych sepsal njaké dkladné

pojednání o tomto svtu nepochopitelném vynálezu, avšak chyba

lávky. P. auditor mi zaal vypravovat, že prý všelijací páni se namá-

hají mluvit spolu tmi hoejšími díly okna, jež na mou žádost (kli

1 Fric, jeden z hlavních osnovatel a úastník piprav revolunteh,

byl zaten téže noci jako Sladkovský.

2 V prvních dnech, kdy vojenský soud poal svou innost, byl pe
volán k soudu Bruna s L. Aullem, jednatelem student, výboru, ale po dlou"

hém výslechu propuštni na svobodu, nebof >kde nic, tu nic« (srov. Ve.
List Nár. Novin, 1849 . 23).

3 Studující Vilém Breyer, recte Bayer, rodem z Náchoda, odsouzen

byl 31. prosince 1850 pro zloin úastenství ve velezrád k lOletému tžké-

mu žalái. /

f
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lít; a potiCvadž prý pi takovém zpiisobu hovoení musejí krky

napínat, tak prý by snadno z toho mohli dostat zapálení ktánu

jiný n(hili, tc(Iy že prý se zas musí zahebíkovat, a |X)iivadž

la chodlu', iia které jsme se dosud každodenn pfil hodiny pro-

i li, tm pánm padaly lecjakés papírky olflvkcm popsané z kapsy,

prý není vic radno, abysme cho<lili na procházku, aby snad pi

njaký dležitý spis naši smyslivosti nepišel v ztrátu. Tak

líc prozetelnosti isem nemohl, to se rozumí, nic namítnout,

liaje si zas zabednit okno, nechodil jsem víc na procházku, za-

\r se od té doby |K)uz klepáním na zdi. Za krátký as [XJtom

soused Hreicr se vysthoval a na jeho místo vtáhl jistý pan

nela,' bratranec Kusmillerovic Máry od erného koníka,

ihned také poal se mnou piln klepat na ze. Za as jeho pano-

vcdle mne jxizvala si mne slavná komisse na zaátek msíce

1849 po druhé na nkolik slovíek. Tu jsem se dozvdl, že pan

jir Bruna ml tu est pohovoit si s p. auditorem* a tu že prý mu
lil, že on mne uve (k) njakému ctihodnému panu deputova-

lU z Dráždan, s kterým prý jsme mli všelijakou e o zvelebení

ljších spoleenských pomr. Ten ctihodný p. deputovaný prý

také o njaké rozprávce s njakým saským panem auditorem"

|vyjádil, že ml to potšení se mnou v Praze si pohovoit.* Mne
"všecko tšilo, co jsem slyšel; vda však z jistého pramene, že p.

4 1 ješt poád vyuoval gymnasiální mládež rakouskou,' soudil

in docela dobe, že Bruna p. auditorovi nesvil ješt všecko, co

' vdl, a tak jsem podle toho zaídil svou e, že odcházeje pak

k sv. Jiíku kouil jsem sice cigáro trochu povážlivji, než po

lín výslechu, avšak pece ješt v tom mínní, že nafoukám trochu

II * Jedním z druh Fricových, z t. . eskomoravského bratrstva, byl

^studující techniky Antonín Chmel a, který byl poátkem msice ervence
" "^19 dodán na Hradany k vyšetíiijící vazb (Praž. Ve. List, 1849 . 166).

2 Dne 19. a 20. kvtna 1849 pedvolán k vojenskému soudu dr. Bruna,

p dseda student, výboru, k dlouhému výslechu, trvajícímu od 9. hod. ranní

a lo l'/2 hod. odpolední (Neue Zeit, 1849 . 137).

3 ROckel byl vojen, soudem drážanským, jemuž byl 9. kvtna dodán,

Vítován, zvlášt pak za pítomnosti appellaního rady Kocha z Prahy, jenž

S(;nažil vypátrati styky Drážanských s Pražskými.

* R5ckel (Sachsens Erhebung) sám vypravuje, že úlohou Kochovou bylo

' ivati piznání, která by sloužila k odsouzení druh pražských.

^ Frant. Xaver Girgl, supplující uitel na gymnasiu píseckém, byl tam
2- ledna 1850 cestou do školy zaten a dopraven k vojenskému soudu do
P ly (Union, 1850 . 54).
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toho dýmu slavné komissi do oí. Pijda dom klepal jsem s Chm
celé pldne, jako by lioelo a vskutku nezbývalo nám víc mnoho i

k tomu ; neb za dva dni asi na to zaal se p. profous divit, že to vá

s tch zdí náhle mizí a ješt den potom sthoval se p. Chrnla z n

sousedství a nedal mi ani s pánem Bohem, tak že nevím, ím
j

ho asi urazil. Díve jednou jsme si slíbili, že kdo z nás pijde (

ven, navštíví píbuzné a pátele druhého; nevím, jestli držel sl(

neb jak jsem etl v novinách, on se šastn vyple z labyrintu

Jiíka a je prý nyní nkde u husar nebo hulán kaprálem.^
"~

(Pokraováni.)

1 Na Chmelu došla ada již 7. ledna 1851, ale podailo se mu áfan

se vysekat, tak že byl »z nedostatku právních dkaz* propuštn na '(

bodu, ale hned odveden z trestu k vojsku.



Družstva konsumní v osnové nového zákona

družstevního.

Napsal Dr. Lev Winter.

I.

ríida dlnická je zkracována jako výroba, nikoli jako spotebitel.

Jako ped etníkem jsou si všichni lidé rovni jako konsumenti

; prodavaem, jen když platí. Železný zákon mzdový, jenž z;i

nich pomr za vlády nabídky a poptávky uruje mzdu, jest

« : že prmrná mzda redukuje se vždy na nutnou výživu, jíž jest

ojn v jistém národ teba k zachování existence a k zachování

In. Nutný dsledek tohoto zákona jest, že mzda ihned klesne, jak-

iili> six)lky konsumní sníží cenu nutné výživy. Jediným prostedkem

Istranni tohoto krutého a železného zákona jest uiniti tídu

ukou podnikatelem.*

Taková byla v podstat odpov, kterou dal Ferdinand Lassalle

itednímu výboru dlnickému na otázku, jak zachovati se k agitaci

• iMiltze-Delitzsche ve prospch spolk konsumních.*

Autoritou Lassallovou rozšíil a vžil se názor tento mezi stou-

i Lassallovými tak, že když došlo ke spojení jejich s t. zv. Eisen-

-Kou stranou sociáln-demokratickou, tato pes prudký odpor

irxv i Engfelsv nedovedla zabrániti pijetí odstavce do nového

rámu spojené strany, dle nhož otázka sociální má býti ešena

váním socialistických spoleností výrobních za státní pomoci

demokratického dozoru pracujícího lidu.*

Pes to praxe vyvíjela se zcela opan. Po vzoru anglickém

v Xmecku dlnictvo vytvoilo z družstev konsumních pirozený

'<lad hospodáské své organisace. Také v Cechách, teba tu dlouho

kušenosti z »Oul« vývoj zdržovaly, v dob nejnovjší šíí se

* Offenes Antwortschreiben an das Zentral-Komitee zur Benifung eines

.igemeinen Deutschen Arbeiter-Kongresses zu Leipzig. V Blumov vy-

•ni spis Lassallových sv. I. str. 14 nn.

- Rebel: Aus meinem Leben sv. n, str. 320 a 332.
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v dlnictvu opt dvra ke spolkm konsumním. Roku 1909 by

jich v Cechách již 370, na Morav 286 a ve Slezsku 107.

eská Dlnická družstva hospodáská utvoila se roku 190

Ústední svaz eskoslovanských družstev hospodáských se sídle

v Praze, který ve tetím roce své innosti sousteoval již — ved

družstev jiného rázu — na 150 družstev spotebních se 40.000 let

a s roní tržbou 13 milion korun. Svaz má zvláštní sekretariát

vydává ve znaném nákladu dva ízené asopisy »Družstevník«

» Prkopník*. Pro spolený nákup zboží, jehož tato družstva sp

tební spotebují, založena byla v Praze velkonákupní spoleno

Jaroš a spol., která již ve druhém roce svého trvání vykazuje trží

pevyšující pldruhého milionu korun.

Tento utšený rozvoj družstev spotebních vyvolal pochopitel

odprce. Význam konsumního družstevnictví spoívá ve spolené

nákupu ve velkém a v úasti všeho lenstva na tomto spoleném n

kupu. Družstevnictví spotební snaží se uvésti spotebitele v pín

styk s výrobcem ; tím aspo z ásti stává se zbytenou sproste

kovatelská innost obchodníka, jehož výdlek jest takto omezová

Obchodníci jsou proto pirozenými odprci konsumních spolk

jejich rozvoje. Jsouce pak souástí tíd vládnoucích, obchodníci sne

se mobilisovati zákonodárství i správu proti spotebním družstvu

dlnickým, jako organisaci tídy, vylouené z úasti na státní mo

Tento konsumním spolkm nepátelský proud mezi obchodnictví

jest nejpatrnjší v Nmecku a v Rakousku.

Svazy družstevní podávají o této soustavné a obsáhlé innoi

odprc dlnického družstevnictví zprávy nad jiné zajímavé.^

zprávy ty nejsou nikterak pehnány, dokazuje dvodová zprá^

kterou vláda rakouská doprovází osnovu nového zákona o spolee

stvech výrobních a hospodáských, podanou snmovn poslanec;

pod íslem 823 píloh zasedání XXI. Na stran 169. nn. této zprá'

jest obsažen rejstík pání, jež byla z kruhv obchodnických vlá

pedložena : zákon by ml podrobiti spolky konsumní pedpisj

ádu živnostenského ; zákon by ml zakázati spolkm konsumní

prodej na úvr ; zákon by ml uriti nejmenší výši ceny podílu l('

ského a naíditi plné jeho splacení pi pístupu lena do spolW

zákon by ml zakázati lenm pedstavenstva pijímání odmn\
vykonávání funkce, ml by zakázati udílení remunerace lev

í Viz na p. Roenku ústedního svazu eskoslovanských družstev<

r. 1910 str. 11 a nn., jakož i spis »Der Zentralverband deutscher Konsii

vereine im Jahre 1909« str. 214 nn.
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Iedstavcnstva dle výit istétio zÍMku, a rozdéiovánt dividendy dle

,'áe nákupu; zákon by ml vybuditi ncktcré pcdincty z prodeje

itnii iia p. látky, obleky atd. : zákon by mel vylouiti ze lenství

isuinnini .s|>olku o!K>by právnické, jako/ i urité vrstvy obyva-

a.* A ncjradikálnjii z odprc kon»umních spolkA nezattavují

I ani ped krajním požadavkem: kouHumni spolky butež vbec
'••V-ány.

I.ik patrno. jest to hezky obiimá listina požadavk, která

lé neiní nikterak nárok na úplnost.

i'i slalx>sti vlády ve státe tak rozháraném, jakým jest Kakou-

iioni ani divu, že vláda úzkostlivé všímá si pání vrstev, na je-

s|X)luinnost a pomoc jest oclkázána. A to tím spíše, když pro-

práni jest namíeno proti zájmm dclnictva, s jehož politickou

i vláda poítati nemže. Zejména od té doby, co zvláštního

linu v Rakousku nabyla strana kesansko-sociální, která sou-

II je také valnou ást malého obchodnictva vídeského, tísnéného

in stran orpanisacemi spotebitel, na druhé stran vclko-

Icin, jest u nás slyšeti neustále o reform zákona družstevního.

lají však po »reform« té družstva a jejich lenové, nýbrž od-

družstev. Reforma zákona družstevního rozumí se tedy vše-

r- zmna zákona družstevního ve smysle družstvm nepíznivém.

S toho hlediska nutno také posuzovati osnovu vládní o i8o para-

vh, kterou vláda po obsáhlých pípravách a anketách pedkládá

in zákonodárným.

II.

liylo by neloyální, kdybychom nedoznali, že osnova obsahuje

<lu ustanovení, která jsou i pro družstva spotební velice v ý-

' n a. Sem patí soubor ustanovení, která mají zaruiti po-

k a rádnou správu v družstvech. Družstva mají býti

na z absolutní moci jednotlivcovy nebo z moci jednotlivé ro-

iiiy, v níž leckdy byla, pedstavenstvo musí bviii aspo dvoulenné

''"nové pedstavenstva nesmjí býti píbuzní. Aby se pak neupev-

iiíliš moc pedstavenstva, omezuje se jeho funkní doba maxi-

lálné na pt let, a zavádí se povinn rada dozorí. To jsou jist

tanovení dobrá, ale pro n nebylo teba nového zákona. To vše

'^re spravované spolky konsumní zavedly samy již dávno ve svých

vách.

^ Mínni jsou tím xejména úedníci rzných kalegorií, jak v3ržadovaI

cé národné-sociální poslanec p. Slaviek na schzi národn-sociálních ob-

odník dle zprávy »Práva Liduc ze dne 14. listopadu 1912.
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Druhá skupina prospšných ustanovení týká se finanníhc

posílení družstva. Osnova dovoluje vylouení výpo
vdi lenství po první ti roky lenství, správn pedpoklá

dajíc, že družstvo musí ítati s uritým závodním kapitálem delš

dobu. Avšak ani dnešní zákon nevyluuje takového opatení; a cels

ada družstev starších má podobné ustanovení ve svých stanovách

Teprve novjší praxe rejstíkových soud v Cechách a vrchního

zemského soudu nepipouští — dle našeho názoru neprávem — tako-

vého ustanovení do stanov družstev nov zakládaných. Tedy ani prc

tuto opravu nebylo zapotebí zmny zákona, jako spíše návratu ny-

njší praxe ke správné praxi dívjší.

Jiné prospšné ustanovení, dle nhož má býti umožnn pe-
chod družstva z ruení neobmezeného k ruení
obmezenému, aniž bude teba likvidace, nemá pro družstva

spotební významu, ponvadž družstva dlnická zakládají se vesms
na principu ruení obmezeného.

Jistý význam mají i pro družstva spotební ona ustanovení, jež

mají za úel zachrániti družstvo ped pedasným
zánikem, a ustanovení týkající se ízení konkursního.

Mnohé družstvo dostane se do penžní tísn, mnohdy dovoláváj

se marn mimoádné pomoci lenstva, které ztratilo dvru v mož-i

nost další existence družstva, zmalomyslní a odvrátí se od družstva.|i

Osnova umožuje záchranu takového družstva tím, že dovoluje na-^

íditi lenm píplatky k podílm závodním aždoj

trojnásobné výše pvodního podílu závodního. Ovšem jsou ustano-]

vení ta pro družstvo dlnické významu více theoretického. Nebo,

ztratí-li lenové dvru ke družstvu, neuposlechnou ani výzvy kej

složení píplatk k závodním podílm. Ponvadž pak prostedky'

donucovací naproti lenm, po vtšin nemajetným, nesetkaly by sej

s úspchem, nepadá tato záchrana existence družstev pro družstva;

dlnická valn na váhu. |

Podobn se to má s ustanoveními, týkajícími se konkursu
družstva. Vyhlášení konkursu na družstvo zpsobí nyní obyejn
anarchii a spoustu útrat soudních jak lenm družstva, tak i vi-
telm. Osnova zavádí do ízení konkursního poádek a úsporu. Avšak

i tato ustanovení nemají pílišného významu pro družstva dlnická,!

jejichž leny jsou po vtšin lidé nemajetní, kteí svou nemajetností:

jsou kryti ped zhoubnými následky dnešní anarchie.

To jest v podstat vše, co jest možno v osnov vítati. Jak patrno,
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iiolic jíž dnes v délníckych družftvcch zavedeno; ostatní pak

i»pise význam pro družstva jiná, nežli pro družstva déhiická.

III.

Zcela jinak má se to váak s onou ástí osnovy, která jest námi-

\
proti družstvm, zejména pak proti družstvm spotebním.

Z celé osnovy pímo vyzírá snaha, omezitijejichpfisob-
t ve všech smrech, v místním, osobním
Se n é ni.

riovn nedovoluje založiti konsumní spolek kdekoliv. Konsumní

) smi býti založeno jenom v takovém místí, kde se k nmu
ilo aspo 50 lenv ; jde-li o místo s více nežli 20.000 obyvatel,

I konsumní družstvo založeno jenom s 200 leny. Dnes mák>-
'

!^ konsumní jest úpln oddlen od ostatního svta druž-

wlká vtšina jich jest lenem nékterého svazu družstev-

azúm družstevním záleží ovšem na tom. aby mly leny silné,

iK^pné. Proto samy svazy mnohdy zabraují založení druž-

>iimniho, když nevidí pedem známku jeho zdárného rozvoje,

-ak je mylný názor, že zdatnost konsumního družstva závisí

v anebo snad i pevážn na množství lenstva. Mnohem
iší nežli množství lenstva jest hospodáské postavení clen-

ého uvdomní družstevní. Padesát kovodlník pln zamst-

po celý rok má na píklad pro družstvo spotební daleko

/.nam nežli sto dlník textilních, zamstnaných jenom po

<u — . pedpokládajíc, že zanesou do družstva spotebního

kvótu svého výdlku. Avšak naopak padesát dlník textil-

itn placených, ale obstarávajících celou svoji spotebu ve

onsumním, má pro nj mnohem vtší význam nežli sto kovo-

. ;. kteí by — a jsou leny družstva — obstarávali nákup

Ib družstvo.

z toho je patrno, kterak poet len jest velice nespolehli-

• [•t)inckou pro posuzování zdatnosti družstva spotebního.

o pak plyne, že stanovení minimálního potu len pro družstva

'ednak zbyteno, ponvadž svazy družstevní samy starají se

I'. ešeni otázky, možno-li v tom kterém míst založiti družstvo

ísebni, jednak bezúelno, ponvadž nezaruuje zdatného družstva.

tXebezpenjší jest však pro družstva spotební další ustano-

íliosnovy, že družstva ta nesmjí míti vbec závod
^íoných, a že prodejny smjí zizovati vý-
r;dn ve svém sídle anebo v nejbližším okolí
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jeho, kteréž ustanovení bylo by jist velice písn vykládáno vzh'

dem k celkovému duchu vanoucímu z osnovy.

ekli jsme již shora, že význam družstevnictví spotební

spoívá v nákupu ve velkém. Jest na první pohled jasno, že nakup

váti lze ve velkém jenom tenkrát, když možno poítati s velk\

odbrem. S velkým odbrem jest však možno poítati pouze tenkr;

rozprostírá-li se innost družstva na vtší obvod. Kdyby osno

vládní byla v tomto smru uskutenna, mohlo by býti založe

družstvo spotební, jež by mohlo nakupovati ve velkém, asi v dsí

patnácti vtších mstech v celých Cechách. Všechna ostatní družst

spotební byla by odsouzena k — hokynáství, jak to správ

nazval posl. Modráek na protestní schzi družstevní, konané v Pra

dne 26. prosince 191 1. Hokynáské krámy chce vládní osnova n

dlat z prodejen družstevních velkých celk. A to v dob, kdy

celé Evrop rozprostírá se mohutná sí organisací spotebitelskýc

které jedin schopny jsou eliti organisacím výrobc nejenom

prospch svého lenstva, nýbrž ve prospch všeho obyvatelstva.

Není nejmenší pochybnosti, že tato snaha vládnoucích kru

nedá se dnes vbec uskuteniti. Ale už prostá skutenost, že sna

ta došla výrazu v osnov zákona, svdí dostaten o duchu, ja

z osnovy vane. Hokynáství — to heslo rakouské politiky hosp

dáské

!

Ve smru osobním nesmí družstvo spotební vstoupiti

styk s kýmkoliv. Za lena mže býti pijat pouze ten, kdo mže ?

platiti v hotovosti aspo jednu desetinu ceny závo
n í h o podílu pi vstupu do družstva, zbytek pak v uritý

pedem stanovených lhtách. A jenom lenm smí dru

stvo spotební prodávati, nelenm pouze ve velké

a i to jenom tenkrát, jest-li nebezpeí, že by se zboží zkazilo, ane

že by družstvo jinak utrplo znanou ztrátu. K cíli kontroly m;

se lenové pi nákupu vždy legitimovati. Osnova vypracovala cel

sí trest proti prodavam, kteí by prodali nelenm
;
proti ne

inm, kteí u družstva spotebního neoprávnn kupují
;
proti len

kteí zakoupené zboží prodávají nelenm po živnostensku, ane

kteí postoupí svoji legitimaci nelenovi.

Družstvm spotebním ustanovení ta valn neuškodí, ponva.

po vtšin mají je beztak už nyní zavedena, zejména z dvod dar

vých. Ale ustanovení trestní mohou býti stálým zdrojem šikan, zvlá;;

tam, kde trestní pravomoc budou vykonávati magistráty.

Ve smru osobním daleko více omezena jsou osnovou ostaj
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I. ...
'••"'Htva, jejichž existence je pímo znctnožAována. Alp fKMilnani

lito Družstvech pesahuje rámec této úvahy.

Ve smru vcném nevyluuje sice osnova z obchodování

v si>(>tcl)ních žádný druh zboží; ale omezuje aspoA fortnou

,iiiiani ús|x>niých vklad od lenstva, a tím opatování si \eyného

li (levného kapitálu provozovaciho. Družstvo spotební smí totíi

línati vklady pouze na bžný úet. což je forma

ú dosud u lenstva družstev znan neobvyklá.

IV.

Jiná skupina ustanovení osnovy pimo otásá existenci družstev

tímitich. Jsou to ustanoveni smující dle udání k ochran
II š i n y v d r u ž s t v u. Už dnes je možno pozorovati v praxi,

ik soudy rejstíkové konstruovaly si názor, že lenstvo družstva

•buje ochrany proti pemoci správy družstva. Tento názor vy-

i lolil v osnov v ochran menšiny.

Myšlenka, že menšina má býti chránna, jest ovšem správná,

^t také ve velké ásti družstev spotebních stanovami chránna.

ik ochrana menšiny má pirozenou hranici — v poteb celku.

' hranici osnova daleko pekrauje, a z ochrany menšiny
ivái tyranii menšiny. Nejenom, že dává menšin

na zastoupeni ve tílenné rad dozorí; právo na požadavek,

I)yla svolána valná hromada s •uritým denním poádkem
;
právo

iplatování nárok družstva proti pedstavenstvu i proti vli

iny valné hromady. Osnova dává každému jednotlivému lenovi

v>, aby žaloval na zmatenosti jistých usnesení valné hromady,

' na valné hromad proti nmu protokolárn protestoval.

Toto ustanovení jest schopno celý vývoj družstva úplné ochro-

Není zajisté pepiata obava, že odprci hnutí družstevního

ilí do družstva lidi s úkolem, aby rušili práci v družstvu. Tito

iwc budou protokolárn protestovat proti každému usnesení, a z a-

''>letou družstvo do spousty rozvláných pro-
- v. I kdyby podání žaloby nemlo úinku odkládacího, roz-

iiyslí si správa družstva provádti usnesení, proti kterému byla po-

lána žaloba. Což když by spor dopadl v neprospch družstva?

\ i když družstvo ve sporu zvítzí, kdo mu nahradí útraty, když

bu podají lidé nemajetní, na nichž útraty družstva jsou nedo-

Miiy, jimž však vedení sporu bylo umožnno tmi, kteí je do

Iružstva poslali?

NAŠE DOBA. R. XIX., C. 10., 1912. 20. CerTence. 49



770

I
Nkteré dvodné obavy proti této »ochran menšiny* byly pro-

neseny již pi:-i anket, která byla poádána roku 1908 v ministerství

práv.

V.

Jako pi všech novjších osnovách vládních tak i pi osnovt

zákona družstevního jest zcela patrná snaha omeziti samo-
správu družstev.

Družstva až dosud vyvíjela se zcela samostatn : celkem dobe

Nyní je na n sesílán byrokratický duch svatý. Nejvtší pravomoc

jest udlována v osnov soudu rejstíkovému. Soudí:

rejstíkovému písluší nejenom zápis spoleenstva, nýbrž stálý dozoi

nad ním, právo pokutovati pedstavenstvo i dozorí radu, ba dokonce

i právo rozpustiti družstvo, když výbor jedná proti sta-

novám, anebo když zájmy vitel družstva jsou ohroženy. Pes

jisté kautely, kterými osnova toto právo ponkud omezuje, poklá-

dáme je za velice nebezpené v obou pípadech. Otázka, jednal-li

výbor proti stanovám ili nic, mže býti asto sporná, vyplývajíc!

z rzného výkladu stanov. Otázka druhá pak, jsou-li jednáním druž-

stva ohroženy zájmy vitel, pedpokládá tak podrobnou znalosi

pomrv obchodních vbec a pomrv obchodních dotyného druž-

stva zvláš, že pokládáme soud rejstíkový vbec za neschopný, aby

otázku takovou spolehliv rozešil. Založiti pak existenci družstva!

s nímž asto spojeny jsou existence mnoha set lenv a jiných osob 1

na tak vratkém podklad, jakým jest uvážení soudu rejstíkového,

jest velice nebezpeno. i

Dle osnovy nemá však do vnitního života družstev zasahovatiij

pouze soud rejstíkový, nýbrž i finanní prokuratur a i

i úady správní, jež mohou v uritých pípadech innost druž-

stva vbec zastavit.

Bude musit být družstvo hodn silné, aby sneslo všechno totc

poruníkování úad, které bude vyžadovat množství úedníkv a

znaného nákladu, a snadno se zvrhne v šikanování rozvíjejících se

družstev. —
Z uvedeného vyplývá, že prospšná ustanoven

osnovy mizí naproti ustanovením, nebezpe-
ným pro rozvoj družstev. Nebezpeným zejména proto)

že budou provádna se zejmým úmyslem zdržovati vývoj družstev-

nictví dlnického. Jest proto pochopitelno, že družstva už dnes pro-

testují proti osnov nového zákona, a že slibují napnouti všechn)

síly, aby osnova nestala se zákonem.



ROZHLEDY.

VEEJNÉ HOSPODÁSTVÍ.
nost lidového parlamcnta vi ohromm-mu zatéiováni poplatnictva;

_^ý vzrst státnich vydáni. — Náklady brann; reformy a k doplnini vý-

tje a váleného loitva. — OsUtni budouci náklady statni: na zvýftenl

ého státnim zizencfim, na vodni stavby, na vypraveni státnich drah a
léni jich síti, na sanace autonomních nnancl, na sociální pojiiténi atd.

edck tohu pokles cen státnich papir. — Panská snmovna proti dla-

,
— Zmafené vyjednáváni o bosenských drahách následkem nepovolnosti

raké. — Zamýilená p&jka obce Pražské ve Francii, nesmyslné lichváské
minky její. — Nezbytnost vydávati komunální dluhopisy zemské banky

4Va«/o-ni.

I^išská rada skonila 5. ervence své letní zasedáni, zajisté osudné
naše hospodáské sily a velmi neveselé pro poplatníky. Lidový parla-

|it vyniká hroznou povolností proti nesmyslným požadavkm a zaráie-

neteností k úžasným bemenm, která se na poplatnictvo valí se

IliJi stran. A iní to všecky velké strany v nm bez rozdílu, ze strachu,

}>y na sebe popudily rozhodující kruhy. Co by se asi neodvážil na svou

povdnost podniknouti nejiejší absolutismus, k tomu s nepochopi-

jou ochotou a lehkostí se propjuje zastupitelstvo obanstva, zvolené

jtáklad všeobecného práva hlasovacího.

Naše státní vydání bylo již ped pti lety píliš vysoké; bylo rozpo-

10 na r. 1907 státních vydání 1891 mil. K, tedy asi 68 K ron na kai-

o obyvatele. Ale na r. 1912 vzrostla vydání ta již na 3050 mil. K (s do-

^ými úvry) a obnášejí více než 106 K ron na každého obyvatele.

jsou takové nároky státní správy na poplatnictvo, že by jist zasluho-

náležité pozornosti také u t. zv. rozhodujících kruh. Zajisté i ostatní

ání veejná (zemská, okresní, obecní a jiná) obnášejí více než 50 K
každého obyvatele a tedy veškerá veejná vydání lze páiti nejmén
160 K pro každého obyvatele. Poítáme-li v rodin šest len, což za-

i není píliš mnoho, plynulo by tu státních a jiných veejných vydání
a^dou rodinu prmrn 960 K, a snad již 1000 K ron.

tento šílený postup veejných vydání a bemen není zdaleka u konce
11 noni zcela dobe vystižen státními rozpoty. Vedle bžných vydání se

Haiije mnoho poteb vojenských a investicí novými dluhy a do roz-

ádného pijdou z toho pouze úroky z tchto dluh. Tak je tomu pi
ech na vojsko a válené námonictví, tak je tomu také pi inve-
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štiích na státní železnice, na zaízeni telefon, na stavbu místních de-

na vodní cesty, na podpory nouzové atd.

Branná reforma, kterou zavedena byla dvouletá inná vojens

služba, má v záptí zárove neobyejné zvýšení potu odvedených nová

a stavu vojska v míru. Tém pl millionu voják bude v míru ve zbn

v naší monarchii (dohromady totiž v adovém vojsku a v obou zen

branách rakouské a uherské) a celý válený stav bude brzy pes 2 ir

liony vycviených voják. Zajisté budeme dosti poádn vvzbrojeni, ;

nicmén zdaleka ne tak, jako Rusko, Nmecko a Francie.

Ale za jakou cenu? Sotva byly pedlohy o branné reform pija

zvýšilo se vydání pro naši polovici na r. 1912 o 64 mil. K. (Svdkem
{

to je svob. p. Plener v ei své v panské snmovn 3. ervence.)

r. 1913 není sice ješt spolený rozpoet hotov, ale obrysy jeho již p

nikly na veejnost. Nad požadavky pro r. 1912 zvýší se o 46 mil.

k tomu dále pistoupí 2-8 mil. K pro pesluhující poddstojníky, 4 mil.

pro vtší pense (vojenské), 12 mil. K následkem vyšších cen za nyn
všeobecné drahoty, tedy celkem skoro 65 mil. K. Ovšem spolené minist,

stvo mluví jen o 45 mil. K, ale poítá pi tom, že se píjem z cel zvj

o 20 mil. K. Cla totiž jsou urena na úhradu spolených vydání monarcli

Ale tím nejsou vyerpána všechna vyšší bemena podle pijatých

jenských pedloh. Ministerstvo války potebuje krom toho ke zvýšené!

stavu vojska ješt také lepší výzbroj. Zejména se musí poíditi nové ho)

nice, musí se doplniti a vypraviti a rozmnožiti dlostelectvo, musí se ;í

íditi a vypraviti vojenské vzducholodi. Na to se bude požadovati pro pi
léta jen nepatrná suma 275 mil. K (t. j. dv st sedmdesát pt mil. K) '||

újmy dalších požadavk v následujících letech, až se ukáže, že se s ti i

sumami nevystailo. Již tento požadavek, který se uhradí dluhem pi
njších nízkých kursech státních pjek, pohltí dalších asi 13 ni-

lionKnaúrocích.
K tomu pibudou ohromná vydání na obludy námoní, zvané d r e al

n o u g h t y, rovn uhrazované novými dluhy. Dále se budou požado\n

veliké sumy na odbytné poddstojníkm, kteí budou pesluhovati. Po
nových zákon nebudou totiž všichni odvedení branci po dvou letech iií

služby propuštni, nýbrž nejlepší z nich, kteí povýší za poddstojni',

budou nuceni sloužiti ti roky (jakož i mužstvo, odvedené k jízd, a -

moníci budou sloužiti až tyi léta). Aby se nemusili nejlepší branci i'-

stati tíletou službou, hodlá vojenská správa pilákati hmotnými výhod; li

mnohé poddstojníky k nkolikaletému pesluhování. Chce totiž peslu-

jícím vypláceti znané odbytné krom jiných výhod dosavadních, že tiž

vysloužilí poddstojníci bývají ustanovováni za veejné zízence. Pdá
se, že to odbytné bhem doby dostoupí asi 30 mil. K ron, nebude-li s d

ješt vyšší.

A kde jsou ješt jiné neodbytné nové požadavky? Služební pi-

gmatika pohltí sama obrovské milliony, jelikož bží o etné desi-

tisícovky státních zízenc. Vždy jen naprosto nedostatená plletní '-
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pro stitní úedníky a železnini perionil vyiádala ti Ictof skoro

iiullinnA K.

|);ilc jsou voílni ccíty t celkovým nákladem — oviem rozdéleným na

k It — , aii 400 mil. K, což biule vyžadovati roních ríik nejmén
,.,..1. K. Nn železnice bylo usneseno pro pKití rok investovati 140 mil. K.

tiu
to vydáni skutené nezbytná, kterými jediné »e mflže docíliti po-

Iného výnosu státních drah, ale jsou to nicméné vydání, jež zatiit

tni roziMict již boztolu) ohromný do nesnesitelná.

\ kde je dále sanace zemských financí, které zápaai už s obrovskými

fm\ky a které ješt musí najíti prostedky pro nové newlbytné své \Hy-

by (na p. na úpravu platfl uitelských)? Kde je sociální poji&ování,

||
státní poklachni zatíží aspo 100 mil. K roné. až bude náležité vy-

lováno? A kdo jsou všecky zanedbávané zájmy kulturní, školské a ho-

dáské, jež budou vyžadovati nových velikých vydáni?

Ncizo si ani pomysliti, jak na to by mohly staiti síly beztoho už

Itlžcného poplatnictva našeho. Jaké nové dávky, jaká zvyšování daní

lou moci postaiti tomuto záhubné rostoucímu vydávání státních penz?
«••'• nové zdroje bude lze nalézti, abychom se neoctli na pokraji neod-

ho státního úpadku?

ciiilé naši to již vyciují a uzavírají své kapsy našim finanním

rum. Naše 4%ní renty, které na poátku minulého msíce klesly

i SS^ž^, upadaly ješt více a dosply ai ke kursu 86%, a to v dob, kdy

1 I iia obzoru žádná vtši státní pjka, a kdy žijeme v úplném klidu.

K- zajímavo, že se renty hned znan zotavily, když 3. ervence

o r promluvil v panské snmovn svou e a dtkliv napomínal

správu, aby elila dalším požadavkm, smujícím ke zvyšování

h vydáni a zejména varoval, aby se nedlaly nové dluhy. Majitelé

; Mioh úpis se práv hrozí dalšího klesání jich kurs, kdyby se octly

1) o státní pjky na penžním trhu, a proto je radji prodávají hned

i\\. Když se jim tedy ukázala nadje, že stát ustane s vydáváním nových

idt, pestaly asi také hromadné prodeje státních dluhopis.

I

Ovšem lenm panské snmovny se snadno mluví o umírnní vzrstu

I

státních vydáních. Sami však by povolovali na tak zvané státní ne-

ctnosti, mezi kterými je v první ad armáda, každý sebe pepiatjší

ivek správy vojenské a váleného lostva. V tom smru se nejen

akují vi žádným obtem, nýbrž velmi hlasit sami se ozývají a

\ dokazují veejnosti, že nesmíme se vzdávati svého velmocenského
oni. Neohlížejí se nikterak, že toto domnlé velmocenské postavení

váv uvedlo a stále ješt uvádí do nejhorší finanní bídy.

o n jsou práv zbytenostmi vydání kulturní a hospodáské; pro— existuje sociální bída veejných zízenc. Ale nemají ani zetele na
I)'latnictvo a žádají na uhrazení nových tžkých bemen vojenských ni-

k' výpjky, nýbrž nové dan. Ovšem výpjkami se bída finanní
ji'é nenapravuje, naopak se zvyšuje a piostuje. Než, když je už nutno

ti nové dan, nemá se jejich výtžek proplýtvati na fantom velmo-
ho postavení, na zdání síly a moci, které by se okamžit rozplynulo,

o by došlo k opravdovému hroznému mení sil, ponvadž by nám
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selhalo, co je nejpodstatnjší v takovém osudném utkání; nedostávalo

se nám hmotných prostedk ani bychom nemli dostateného úvru.

Jaké projekty daové se chystají a jaké jsou jejich vyhlídky, o t

promluvíme až píšt.

Zdálo se, že jsme se v Rakousku za správy spoleného ministra !

liského konen piblížili k uskutenní dávných spravedlivých tužet

požadavk, aby dalmatské dráhy pipojeny byly k bosenskohercegovskj

Ale v tom byl klam, není z toho prozatím nic a to zase na diktát n

arský, kterému se Biliski podvoliti musil.

Ujednání o bosenských drahách bylo smluveno mezi obma vláda

rakouskou a uherskou, hlavn na prospch maarský, jak to tu bylo vj

ceno v ervnu. Ale k úmluvám tm musil pivoliti také bosenský sní

jelikož asi tvrtinu náklad by musil z toho hraditi. Než bosenské zastu

telstvo nebylo spokojeno s výbrem linií a zejména ne s poadem jich ^

budování. Tím pišel bosenský snm v rozpor s maarskými požádav

linií, na kterých Cislajtánii záleží, se to ovšem netýkalo, ale ^

ai nebyli jinak ochotni povoliti. Ponvadž v Bosn nechtli se diktáti

uherské vlády podvoliti, musil cislajtánský oban, ale pi tom spolec

ministr, odroiti nepovolný snm a tento nepovolný snm bude asi

roce své existence neslavn pohben; bude rozpuštn. Tím ovšem c

plán bosenských drah byl prozatím zárove pochován. Tak nov se <

jevují blahodárné úinky našeho spežení s uherským státem a vidíi

jaký užitek nám pináší pivtlení Bosny a co máme za prospchy z

rovských kapitál, které jsme pro Bosnu a Hercegovinu proplýtvali!

Obrame svou pozornost také jednou dom ke své nejútulnjší

mácnosti, nejužší domovin, k naší zlaté Praze, která práv ješt prož

dozvuky úchvatných slavností sokolských. Zaskvli jsme se ped cizii

svou tlesnou vzornou výchovou, aspo to platí plným právem o ;

národa, který je organisován ve svazu sokolském. A tch slavných sol

ských dní súastnil se nejen slovanský svt, nýbrž i spátelená cizina,

pr. Francouzi, Angliané i Ameriané.

A msto Praha, i jeho mstská rada si pospíšila také hmotn z .

hoto uznání ciziny tžiti. Chtla ideální pátelské styky eskofrancouz'

zpeetit také na poli hospodáském, pokud by nadšení z utuženého esi

francouzského pátelství nevyprchalo.
í

Pekvapení pišlo z istá jasná a bylo jist ohromné. Praha ch^:

si zabezpeiti obrovské kapitály — (jednalo se nebo jednati se mc<

o 50 milí. K), — na své rzné poteby z Francie. Le jak si je ch i

pivábiti a za jakých podmínek?

Než na ty podmínky už se radji neptejme, abychom se nemusili <

té duše zastydt. Ano, nutno to íci zcela oteven a co možná hlas:

Pišel k nám z Francie lichvá, nepokrytý lichvá a požíi

úroky krvavé, požádal je za podmínek, které nechceme ani pravým jí

nem pojmenovati, aby se nezdálo, že mluvíme hrub a že snad i ní i

váme. Ale je se co diviti, že takové podmínky se mohly a smly jen j^
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li vui králi)\ skiiiu iiistti Praze, které niúžc initi nárok na nej-

I spolehlivost jako illii/iiik.

Opravdu ostudné je, že se podmínky ty od mstské rady pfíjaly. ie

c chtcly prosaditi co možná tajné a urychlené a že slavný sbor obecních

itarAioti byl by je pijal, kdyby náhodou se byl dostavil dotutený poict

ibecnicli .starHih do dvou nchAzi po sobe nakvap svolaných. Jenom náhodé

io co dekovati, že této ostudy, Jib* zárove houjKxIáhké {'"brmiiv bvla

|Prali:i ušetena.

I Nuže. na dotvrzeni, jaká to byla nabídka
i

; i jaké byly jeji \hm\-

nlnky? Pfljcka je 25 mil. K = 26J4 ""•• ^^^
l -,í"' "platná annuitamí

^ 50 letech za pH poítací kurs 93% i Ale ten kurs není pesný,

bec by nnisila platit ncjméné za 3i>^ mésíce úroky, než by dostala pfijéku

lotové vyplacenou; tyto pedasné placené úroky inily by ncjméné l%
í notiiitialniho obnosu. K tomu se poj i další náklady (na tisk dluhopis,

la ztrátu úroku z annuii, na výplatní provisi VhV< P*"® banky, na kance-

jkské práce se slosováním atd.). Tedy by skutené vyplacený kurs pjky
yl sotva 90% I

Ale Praha se mela dále zavázati ke hrozným dalším podmínkám, že

ade totiž platit všecky dan a dávky uvalené na cizozemské veejné pa-

"v ve Francii, které jsou úžasné veliké a páí se témé na yí%
né z dosud nesplaceného kapitálu, který by ve

r a n c i i obíhal. Možno na urito vypoísti, že by toto bemeno dé-

I

'jmén pibližn prmrn ron asi */5% z nominální sumy pjky.
t 25 mil. K '/j% iní ron 100.000 K a kapitalisuje-li se tento dchod
let trvající pi úrokování 4^% ron, byly by to celé 2 miliony K.

by se tím kursovní suma skuten obci vyplacená (skutených 90%
2I/. mil. K redukovala asi na 20I4 mil. K. To by znamenalo kurs

n na pjku 4l/4%ní vyplacený sotva 82%.

Kurs 4V^%ní pjky 82% annuitamí v padesáti letech splatné zna-

tiená, když se pepoítá na faktické úrokování (opravdu vyplaceného

lapitálu), šc by se výpjka úrokovala 5-8% ron a to po dobu celých

adesáti let. Ovšem vymiovala si obec pražská konversi po r. 1924. Ale

im by se úroky snížily jen nepatrn. Kdyby se až podailo pjku 4i/í)%ní

enkrát konvertovati al pari na 4%ní, což je nepravdpodobné, sní-

|ily by se tím úroky jen o jedinou devítinu své výše a tedy by klesly

iak jen na 5'/,.,% asi. Tu by také po celou následující dobu osmaticeti

'hltila Praha úroky nad obyej vysoké a sice ron 1^/0% vyšší, nežli

\la obvyklá míra 4%, za kterou by si pak (v r. 1924) Praha mohla
ižit. — Není potebí dokládati, že takový závazek je nade vše po-

oni Hchvárský.

/.úrokování 4l^%nímu pi faktickém istém kursu 82^, jak byl

ítán, byl by pimený kurs 4%n í c h úpis o nco menši

'~5V2%- ^^yní se prodávají komunální dlužní úpisy zemské banky
eského po 90^%. Dejme tomu, že by zemská banka je nemohla
odati le jen za kurs 88%; vyzískala by pece pi stejných úrocích

,,), které Praha chce dávati 88—7514% = i2i/4% z nominální

|újkv, ili mohla by si podržeti celou jednu osminu pjky, tedy
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z 25 million byl by její zisk 3^/g m i 1. K. Zdali pak je možm'

si mysliti, aby se za bankovní prostedkování tolik musilo platit?

Ale obec pražská celou tu pjku vbec hned nepotebuje. Pro ted}

neseká, až nebudou na penžním trhu tak vysoké úroky? A když nms:

se platit už vysoké úroky, pro se ty úroky maskují nízkým kursem emis-'

ním? Když platím vysoké úroky, budu je platit jen z nominální sumy'

abych je mohl zmírniti, až úroková míra klesne. Kdybych byl nucen platil'

úroky 6%ní, uzavru také pjku nomineln 6%ní a když úroková míre'

klesjíe na 4%, mohu snížiti úroky o 2% ; kdežto když udlám pjkv^
4%ní za kurs asi 73V2% (^^ ^Y znamenalo faktické úrokování 6%ní) 1

nebudu moci úroky vbec zmírnit, a to po dobu 50 let.

* \

Bude nejvýše na ase, aby zemský snm povolil zemské bance (a totéij

platí o hypotení bance) — vydávati dluhopisy 4l'2%ní, po pípad snacf

i 5%ní, kdyby úroková míra pimen stoupala. Ovšem jen na tu dobu:

co by úroková míra byla tak vysoká. — Vbec by se volba úrokové mír)'

pro dílí dlužní úpisy mla ponechati na uvážení odborným znalcm bani

kovním podle fakticky platné úrokové míry, tak aby se cena dluhopisíj

co nejvíce blížila nominálnímu obnosu. (Viz k tomu rozhledy tyto z únaj

rového ísla !)
—ek. ';

VÉCI SOCIÁLNÍ.
Služební pragmatika v poslanecké snmovn pijata. — XXII. sjezd jedno
okresních nemocenských pokladen. -- Situace na pracovním trhu v Nmecku

— Mzdové hnutí u nás i v cizin.

Služební pragmatika státních zízenc pijata po

slaneckou snmovnou ve znní, vypracovaném výborem. Opravní návrh;

skoro šmahem zamítány, stejn jako nevzato zetele na ohrazení se vlád;

proti jednotlivým bodm. Naptí, v jakém služební pragmatika projedná

vána ve dnech, kdy vláda diktovala si termín, do kdy musí být pedloh;

branného zákona beze zmny pijata, nepipouštlo zabíhat do podrob

ností. Pokusy oposiních stran v tomto smru potlaovány, vláda pak ne

usilovala vážn, aby svoje stanovisko prosadila, snažíc se jen, aby pedloh

byla již projednána a pikroeno k jednání o branném zákonu. Odpor prot :

zmnám výborem provedeným ponechává si vláda až do píštího jednáni;;

nebo ví, že panská snmovna osnovy ve znní vypracovaném snmovnovj

poslaneckou nepijme, nýbrž provede v ní zmny vládou žádané a vrát|i

snmovn poslanecké k novému projednávání. V tom bude teprve svedeni!

rozhodná bitva. Bude-li totiž vbec svedena, nebyl-li odpor vládních stra:l =

proti píkrostem osnovy pyouze zdánlivým, ut aliquid fecisse videatur,

neustoupí-li s poukazem na marnost boje proti panské snmovn a vlád<

* I

XXII. sjezd Jednoty okresních nemocenských poí

kladen byl protestem proti benevolenci správních úad, s jakou pod
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j]l tíštni nemocemkého pojišováni, povoluj icc rakládiní závodních,

ccnstcvnich a regiitrovaných nemocenských pokladen i tam, kde pro

gádáni téchto pokladen neni nijakého dvodu a namnoze bez slyiení

locnických hromad. Dále protestováno proti praksi výkladu | 13. tákona

ímoinsktMii pojišování, dle néhoz má len pokladny po dobu 6 týdn

opuštní práce nárok na pokladniní dávky. Nyní víak rozmáhá fc

<•€, illc niž jsou pííkladny nuceny platit pispévky i za takové bývalé

\y, kteí tebas pl roku po opušténí práce jsou pijati do nemocnice

[) d(» ústavu chortiniyshiých ; iiechií posudky lékaské, na základe jichi

\ píspvky piikladen vyniáhány, bývají vystavovány asto, aniž léka

locného vidl.

Sjezd protestoval dále proti prtahm v projechiáváni /..ikona f. sori-

pojišovAní, žádá za zrušení okresních úadoven, s vrsk.w.u r-/-

stí ohrazuje se pak proti nim jako nositelkám nemocenského poji-

áni, protože tyto okresní úadovny povedou jenom ke zpožování

léni nárok pojištnc, nemajíce nejmenšího prospchu ani praktické

. Dále žádáno oddleni pojištni samostatných o<l pojištní nesamo-

lých.

Ohledné tohoto požadavku projevila vláda ústy sekniho šé£a Wolfa

Uedáni výboru pro sociální pojišováni ochotu vyhovti ásten pání

lictva, uznávajíc, že by toto mohlo býti poškozeno spojením risika;

158. chce ustanoviti, že mají býti zvlášt pozorovány finanní úinky

Istni pro dlnictvo i pro osoby samostatné.

Situace na pracovním trhu v Nmecku se v prvním

~.*tleti t. r. oproti témuž období roku 1911 zlepšila. Dle statistiky >Ar-

smarkt« pipadalo na 100 volných míst nabídek:
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zorovat, jak zachová se stát rakouský proti stávkokazm, píslušník

íše, která systematicky rakouské rádné píslušníky vypovídá. —
V hostinské živnosti v Praze uzavena byla kolektiv

smlouva, zahrnující 5379 zamstnaných (z toho 2953 žen). Smloi

tato stanoví, že za mzdu ruí a ji vyplácí zamstnavatel, že pomocnic

není povinno kupovati zamstnavateli dary nebo jakékoliv pedmty,
tebné ku provozování živnosti. Minimální mzda obnáší i K, vrchní

níci kavárenští mají však volnost v ujednání mzdy. Smlouva obsahuje c

ustanovení o bytu a strav, jakož i jednotlivých kategoriích zamstnar

Je vypovditelna vždy i. ledna na tyi msíce. —
Zbytek železniních zízenc, kteí zstali v centrál

Právní Ochran, perušil styky s eskoslovanskou stranou sociáhidei

kratikou a vstoupil do nové strany sociálndemokratické. Chyblo-li n<

aby myšlenka centralisace byla v eském dlnictvu železniním doražt

bylo to práv toto rozhodnutí. —
Spor s pol een s t e v n í ch nemocenských poklad

policejního obvodu pražského se správními úady o sazbu základní m
pro vymování poplatk a podpor rozhodnut byl ministerstvem ve f

spch pokladen, že denní mzda, stanovená pražským magistrátem pro o

pražskou, platí i v ostatních soudních okresech, na které se psobnost

kladny vztahuje.

Stávka pístavních dlník v Londýn rozšíila

10. ervna na celou Anglii, když zamstnavatelé odmítli jedti

o novou kolektivní smlouvu, akoli stávkující byli ochotni nastoupiti pi

i s neorganisovanými a organisace dlnická nabízela penžitou záruku

eventuelní odškodnní, vzniklé z porušení kolektivní smlouvy dlnictv

Stávka není provádna tak jednotn jako stávka horník, hlavn z

dvodu, že námoníci, jichž je ve Svazu dopravních zízenc asi 6o.(

odmítli pipojiti se ke stávce, —
Stávka zízenc pouliních drah v Lisabone nal

pi neupravených posud pomrech v mladé republice rázu politickéhc

byla s to ohroziti vládu. Pi demonstraci stávkujících došlo k poulinij

boji. Ministerský pedseda se domníval dokonce, že v Oportu bylo ol.

véno spiknutí, souvisící se stávkou, jehož úelem byl státní pev]

Proto se vláda nešastn vmísila do stávky násilným zakroením
pj

stávkujícím, které v myslích zanechalo jen roztrpení proti republikán

vlád. — Stávka v Lenských rýžovnách zlata skonila spi:

ním hlavních požadavk dlnictva; zvýšení mzdy povoleno pouze s
'

bradou, že nebude obnášeti více nežli 300.000 rubl ron. Avšak ani

ješt nebudou mzdy v žádném pomru k vyplácené dividend. Dle sd 1

»Ruského Slova« obnášely mzdy v poslední bilanci vykázané 3.360 1

rubl, kdežto vyplacené dividendy 4,233.000 rubl. f
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ŠKOLA.
rt tisice nczaraóitnaných uitelv a uitelek v echách^— Protert oéiiel-

:ých nczamé«tnanc. - Bídné vnéjll ilcoUké poméry v Cechách. — Návrh?

i á»tcenou úpravu uitcUkých plat v královitvl. -- Celková pMivita uCI-

llftva k projctlnávanému xákcmu o »lutném. - Kritika aávrho Svatem pral-

kých spolk. — Úitfcdni Matice Skotská v uplynulém správnim roce-

Pes ti tisice absolvovaných mladých uitelv a uitelek je toho asu

Cechách bez míst, bex zaméstnáni, bez výživy. To jsou konce nkoliká-

tého tuhého systému úsporného v národnim ikolsivi, to jsou výsledky

lasného finanního rozvratu zemských financí, k némuž doíu<l vláda tak

innc pihlížela. Zpozorujc-li »c nezamstnanost v kruzích dlnických, tu

laraji se všechny sociáln citlivjší orgány obecní, zemské, íšské, aby

I

odstranily. Tisíce mladých uitelských kandidátv a kandidátek jsou

i rok, dva, ba i ti bez stálých míst.by i-li i..káa»tni, ze dostali tu a tam

i mésíc nebo na déle místo k vypomáhání za akorunovou denní mzdu,

f)U

koneni školního roku propuštni, a nezbývá jim nic jiného nez uji-

tá v chudobných rodinách trpký chléb životni ostatním mladším br.itím

r tcstráni. Cascni pijde nkterý nebo nkterá z nezamstnaných inteli-

sntfi na zoufalou myšlenku dosáhnouti místa prostednictvím noviná-

tého inserátu. Nejrozšíenjší eský denník pinesl 27. kvtna annonci:

3hudý uitel, na sebe odkázaný, ekající i\<, roku na místo, prosí o vy-

iování. Ct. nabídky pod zn. »Výkik zoufalství* do adm. t. l.« Cžasný

ýkik školské bídy! Uslyší se na místech povolaných? Uslyší zemé-

imstnavatclka následující protest abiturientúv a abiturientek pedagogií

propuštných výpomocných uitelv i uitelek, jejž uveejnil 27. ervna

i^gán mladých > Volný List*.

>\' tžké chvíli, v zoufalé situaci povznášíme hlasu svého k celé eské

ejnosti a zvlášt k zemským poslancm království eského, aby uvážili,

I

jaJcém postavení se nacházíme a zmírnili v as a tedy co nejrychleji

Dký náš osud ! Nepicházíme co prosebníci ! Jsme synové a dcer>' této

im, již netušili pi volb svého povolání, že budou vydáni po svém ab-

blvováni bíd a hiadu, že se pro n nenajde míst.

Protestujeme proti bezpráví hh nás p.íchai.ému, protestujeme nejen

inénem svým. ale i jménem svých rodi a sourozenc, jimž se dje tím

yiká hmotná škoda ! Protestujeme vzhledem k své budoucnosti, jež je

mto stavem ohrožena ! Protestujeme s ohledem na zanedbané eské

colství, jež trpí nesmírn tímto abnormálním stavem ve školství.

ady hladovjících mladých uitel a uitelek rostou do tisíc, v eské
•nosti však klid. eská politika pohlíží na otázku naši jako na pítž,

stujeme proti této lhostejnosti, s jakou se na naší stran pihlíží

.dku zem. s nímž i naše otázka je spojena.*

V široká veejnost je hluchá k tomuto charakteristickému projevu.

tli jsme, že by byl zaznamenán, nebo dokonce že by na bylo reago-

luo. A zoufalí mladí jako by vdli, že se nikdo neozve, nadepsali si ped
rotest hoká slova Bezruova: »Casem nkdo k nebi vzlykne, — pomoci

i nedovolá.*
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Pi tom jsou i vnjší pomry pro rozvoj školství velmi neprízniv

Loni sebrali a vydali uitelé školního okresu píseckého »Školsko-kulturi

'

obrázky«. V nich najdeme informace o všech školách tohoto okresu. Px

13 škol mly by se opatit nové budovy. Sám Písek, který by ml bý^

vzorem, ml 6 tíd v najatých budovách, rozumí se nevhodných. 69 ti

na okrese je celkem umístno nevhodn. Peplnných tíd je 20 a v jedr,

z meh je dokonce 119 dtí. I veliké školy v Písku nemají potebných kj'

binet, sborovny pro uitele jsou výjimkami. V obcích se vybírá stál!

školní plat, školní poteby se nedávají ani dtem nejchudším; jsou i p'
pády, že si dti musí nosit do školy inkoust, neb si na platit. Bytové pc

mry uitel jsou namnoze hrozné. Uitelé musí bydlit i v cizích obcíc.

a nkolik kilometr do školy docházet.

Takto vypadá eské školství národní tém ve všech školskýc

okresech. O mladoboleslavském referoval na okresní porad uitelské
,i

Pilát. Tetina školních budov je tu vlhká, mnohé jsou prolezlé houboi

Milovice a Deb mají podlahy pod úrovní silnice, Meeíž o i me
V Kropá. Vrutici je pístup do školy v dob náledí životu nebezpeny

Nátr chodeb se neobnovuje namnoze ani za 16 i 20 let. V podlahách jso^

i 2 cm štrbiny, heby v nich vynívající zpsobují dtská poranní. Jso!

to tídy, které dle zákonitých pedpis staí dle krychlového obsahu na 21

25, 30 dtí a jsou pecpány potem dtí více než dvojnásobným. Plnýc

55 procent tíd je na Mladoboleslavsku dle vzduchu, který má na i žák

pipadati, peplnno. Na žáka v Debi pipadá pouze 34, v Malé Lhot 4(

v Semicích a v Bezn 43, v Meeiži 46 procent potebného vzduchu

Záchody namnoze nevyhovují, ano pímo odstrašují. Tu a tam je záchc

i pro nkolik tíd. Školní lavice vyhovují pouze v 9 školách, v 10 jso

nevhodné, v 8 nepimené, ve 4 nedostatené. Uitelé se starají o ni'

právu, ale snahy jejich narážejí u samosprávných orgán na odpor. 2í!

dosti o nápravu opakují se každoron, ale bezvýsledn. Mnohým obcíi;

je dosud i nejhorší škola dosti dobrá. Zde se vyškytá otázka: Co dla

okresní školní úady, aby tmto bídným pomrm ve školství uinil

konec ?
j

2e pi tchto pomrech zdravotní pomry žactva jsou nepíznivé, rn:

umí se samo sebou. V Mladé Boleslavi ustanovili si dva školní' lékae p:

6 roky. Jeden z nich, dr. Semerád, vydal tiskem šestou zprávu o inm
své i svého kollegy. Celkový tlesný vývoj byl tu u 65% hoch a "/','

dvat dobrý, u 27% hoch a 15% dvat prostední, u 8% hoch
i dvat špatný. Onemocnní byla shledána u 29% hoch a u 30%, dva
Mnoho dtí trpí sníženou ostrostí zrakovou, kýlou, nedokrevností a lišej

I v mladoboleslavských školách jsou pípady, že se na p. v jedné tíc

nedostává už na 80 metr lavic. Školní léka pojímá svj úkol váži

a pináší ve své zpráv pro pouenou i data z drážanské zdravotnici-

výstavy loské, aby ukázal, co vše se v tomto smru podniká. Také m
které jiné obce eské stanovily si svoje školské lékae, ale žel, že tato p'

tebná instituce bývá pojímána poloviat, mimoádn a neúpln.

V posledních dnech usmála se na uitelstvo v echách jiskérka ni

dje, že aspo v posledním tvrtstoletí letošního roku mu bude pomožen
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lem inom ástené a pHItipkAsky. jak to v Cechách ani jinak

If I. Národnostní vyrovnáni je na <lobré cesté, iném má býti

tonttt* I. lik (lni svolán a pedseda ikolské komise poflanec

glcr ]><><i iié poradé zástupc finanní a ikoUké komise o ni

vrhy, jak uitelstvu jcstc letos a rychle pomoci.

Zatinintin ucitclfitn bez zkoušky zpAsobitosti má se zvýiit plat o 200 K«

tlmné ustanoveným uéitelfim II. tídy o 400 K, definitivním uitelm
tídy s službou 3 az loletou o 400—800 K; definitivním uéitelfim

t. se službou 5 až 3iletou i delii o aoo a 800 K. zatímním katechetm

aoo, dcfinitivtiíni se službou 2—3ilctou i dclii o 200 až 1000 K.

1'rovisonii .síly na mšanských školách dostaly by o aoo, zatímní od-

mi uitelé ilefinitivnc ustanovení na obecných ikolách o 200—1000 K,

fhiitivni se službou 3—3iletou i dclií o 200—1200 K, zatímní katecheti

400. zaiiinni ustanoveni deinitivné na obecných školách o 400—1200 K,

finitívni katecheti na mésankách se službou 2—3iletou i delší o 450

1450 K. Mimo to navrhoval posl. Leglcr zvýšeni rcmuncrace za zastu-

vání z 720 na 1000 K na obecných a ze 1200 na 1400 K na mšanských
alách. Celkem by tato cásteC*ná úprava si vyžádala ron 11,425.000 K.

celku by l)yla provedena takto ást usneseni školské komise, týkající

základního služného a tricnálek. Funkní, aktivní, starobní pídavky

ly by upraveny až pozdji. Hlavní úhradu na tuto úpravu by poskytla

ovu zavedená a na 4 K z i hl zvýšená zemská dávka z piva, která by

platila již od srpna t. r., kdežto uitelé by dostali pidáno až od íjna.

Uitelstvo v celku málo kritisuje návrhy zákona na úpravu svého po-

iveni, jak je formuluje školská komise a její subkomitét. Tato apathie

vci je vždy ncznanou a mže se uitelstvu zle vymstíti. Státní úed-
Avo pi akcích, týkajících se zlepšování svého postavení, poíná si da-

» agilnji a krititji a proto bývají jeho úspchy pronikavjší. Jak

é se stará jen v poslední dob o otázku svého asového postupu, slu-

ni pragmatiky?

ileji poíná si »Svaz uitelských spolk a sdružení Velké Prahy,

!k» valná hromada podrobila návrh zákona o platech dne 6. ervence

Ipaikavé
kritice a srovnáním se základními požadavky svými. Ve v-

nem prohlášení uznává, že za podstatné zlepšení uitelova i>ostavení

Kláda zavedení trienálek, 35leté služby, definitivní služby ad personam,

ož i ustanovení, že i v zatímním postavení dostane se uitelm stejných

tfi s definitivními.

I

Vytýká však právem, že základní plat uitelstva obecných škol sta-

vený na 1600 K se bhem celé dlouhé služební doby nestupuje, ale

aze dopluje trienálkami 20okorunovými. Tím by ml uitel obecné školy

«00 K na základním píjmu mén než státní úedník s i—3 tídami školy

(Slánské nebo stední (kategorie E), o 400—600 mén než úedník
lOtthou nižší stední školou nebo IV. tídou mšanky (kat. D) a o 400
1000 K mén než úedník s úplným stedoškolským vzdláním (kat. C)

I Stejné služební dob. s nímž uitel obecné školy má rovnocenné vzd-
|ii. Uitel I. t. v Praze ml by dle návrhu na celkových píjmech tolik,

i| dnes, po pípad i mén, nebo dosáhl by IX. t. hodnostní o 7 let po-
'! než úedník kat. C a do VIII. t., které týž úedník dosáhne 23. slu-

F
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I
žebním rokem, uitel by vbec nepostoupil. Mimo to nezaruuje návi

zákona uitelstvu ani takové aktivní pídavky jako tmto úedníkm. Sví

pokládá to právem za velké znehodnocení uitelského vzdlání, školsl

práce a svého stavu.

Svaz pokládá dále za kruté, že staí definitivní uitelé obecných škc

kteí za dnešních pomr velice pozd postupují na zatímní místa na m(

šankách, mají býti své definitivy po pt let bez dokonalého a dnešním z;

konm zarueného zabezpeení svého i svých rodin pro pípad neschopnos

ke služb, úmrtí, disciplinování nebo zrušení zastávaného zatímního mísí

zbaveni.

Projev vytýká dále, že v dob, kdy zatímní služba úednictva se om(

zuje na 3—4 roky, ponechává se uitelstvu taková služba ptiletá, kter

se mimo to ješt zvyšuje tím, že se do ptiletí nepoítá zatímní služb

ped zkouškou zpsobilosti. Tím se oddaluje uiteli možnost, aby zisk;

stavovskou samostatnost a obanskou svobodu. Uitel mšanské škol

byl by nejmén 13 let z celkové služby ustanoven zatímn. Poítájí-li 5

katechetovi do doby, potebné k nabytí trienálek a osobního pídavku i lél

studijní, tím více bylo by teba, aby se uitelm zapoítala i služba v^

konaná ped zkouškou zpsobilosti.

Svaz prohlašuje dsledn, že pokládá jedin takovou úpravu za di

stojnou svého stavu, která uitele ve služebních požitcích postaví do jedr

ady s úednictvem, prokazujícím úplné stedoškolské vzdlání, zkoušky

zpsobilosti a eventueln další zkoušku odbornou.
*

i

Ústední Matice Školská posunula letos svoji výroní valnou hromac
za 31. správní rok až k samotným prázdninám. Odstupující zasloužilý st;,

rosta Fr. Kneidl srovnal ve svém proslovu pomry Matice s nmeck'
Schulvereinem. Posledn jmenovaný spolek ml v posledním správním i

1,120.000 K píjm, t. j. o 161.000 K víc než roku pedchozího, píjii

jeho v letošním roce zvýšily se optn již o 56 tisíc K a mimo to n

k disposici Roseggerovu sbírku, na kterou bylo splaceno hotov 2,450.422 1

Matice proti tomu pijala v roce 191 1 pouze 1,007.837 K, t. j. o 290.224

mén než roku pedešlého. Vydala však v uplynulém správním rn(

1,156.272 K, tak že schodek její inil v tomto roce 148.435 K. Schodek ten

je 3vakrát tak velký, jako byl nejvtší schodek z roku 1898. Úetní rr

191 1 byl nejnepíznivjším rokem života matiního. Matici dostalo se le
mnohých znaných odkaz, z nichž nejvtší v obnosu 600.000 K byl (

dra Hemana Janovského.
i

Ze škol Maticí vydržovaných ubyla i a pibylo 5 nových opatrovei

ubyly 2 a zízeny 4 nové školy obecné. V posledním školním roce vydržu

Matice 68 opatroven o 91 oddleních, 80 obecných škol o 181 tídách, 2 m
šanské školy o 6 ronících, i reálné gymnasium o 5 tídách a prm:
šlovou díví školu v Prachaticích o i tíd. Celkem vydržuje Matice i,

ústav o 284 tídách a 15.010 žácích. Proti losku pibylo 7 ústa^

o 7 tídách s 1000 žáky. Mimo to podporovala Matice 46 škol, o 6 víc, n
roku minulého. Pekážky se zizováním škol v území znmeném js<

stále tžší a pemáhání jich velice pracné a zdlouhavé. Schulverein zru

z fondu Roseggrova 5 nových školních budov a 19 z nich nazval »hra(
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[4. V celém Rakousku má nmecký ipolck jen 145 ikol, o 7 méné neí

Icc. Za to mohou býti ovicm lépe vypraveny a uitelstvo jejich je jíí

lei I úplné na roveA itátnim úf-cdníkAm. Ve ikolách

ccki 1
1 ti je vyuováno na 7000 eských dítek.

sjiiiii iM iiii.iiniii |>>in(ry matiní musí vésti ke stupované naii

bvti' '
' iiicuHÍnových škol nebude dobrým zákonem men-

^ýn, ui jsuu nám píkladem v obétavosti. Háji svou

li, pukml v 111
;

i! 1 .1 jenom jedno díté, jako tomu bylo v Hemanové
^ci i jinde, lir 1.111 malého národa musí být, aby ani jediná jeho ná-

í jednotí II .uiráeln postupující cxpansivní innosti germaniiani,

lešté dcst.íu-.u\ nnliich déti propadají.

LITERATURA.
Krásná:

Karásek le Lvovic: Posvátné ohn. Novelly. 1911. (Spisfi Jiího
ze Lvovic svazek XV. Moderní bibliotéka, roník X., svazek 3. Re-

• Ph. Dr. M. H. Hillar.) — Jaroslav Pasovský: Kniha královská.

1912. (Hajnv výbér románv a povídek XI.) — Václav Jiskra:
Ika. Povídky a humoresky. (Ottova Laciná knihovna národní ís. 239.) —
\v literární almanach. Uspoádal Ant. Macek. 1912.— Adolf Bra-
Penize a jiné básn. 1912. (Nakladatelství Ant. Richtra v Kamenici

n. Lipou.)

V první novelle ze svých Posvátných oh vypravuje Jií
^ásek, že don Inigo Perez de Orosco od chvíle, kdy krásná židovka

nda Alquadcsová, vedená na smrt, utkvla na nm pohledem, na-

a dvrný, uritý vztah mezi sebou a jím, i straní se veejnosti, vy-

dá se a na usmíenou vnuje dar Madonn v Sant Marii del Blanca,

, zhotovené ze všech rodinných šperk; avšak na všech drahých ka-

^ch, jež vybírá, nalézá paprsky Genendiných zrak, a když zdšen
v komnatu a vrhne se na kolena k modlitb, tu v tesoucích se

ích a stínech plaménk svc vznese se ped ním Genenda ve fantas-

irickém záení, »ve všem lesku své krásy, v bledé, perleové prsvit-

svého nahého tla«; i sousteuje se »v pohyby peludného dívího
vpíjí se v rhytmus jejích úd, v záchvvy jejích bok«; chimaerické

mdí v nm zbsilé záchvaty a »žíze svého srdce hasí v tomto klamu
lého styku s milenkou, jíž nebylo*; i vstoupí do kláštera, aby unikl

kpenému pízraku, a na radu knze horliv se kaje; avšak kouzlo

Indino pešlo v jednu svtici, kterou kdysi líbávala, když se

Ovála marnou láskou k nmu, a když jednou ped plnocí vyjde
1 ze své celly a vplíží se do chrámu, aby svtici navlékl prsten své

y s prosbou o odpuštní híchu, s úžasem vidí, že místo sochy hledí

fo oí Genenda; kahanec vypadne mu z rukou, pavuinové roucho
vzejme se plamenem a pízrak Genendin seve jej ve svj pla-

ikruh
: s-s nejprudším paroxysmem don Inigo dával se prožehovati
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plameny, necít bolesti . . . smšoval se a sluoval se svou milenkou, ti

zaaty zuby. Tiskl ji na adra, co se pronikala navzájem jich tk
Don Inigo klesl do plamen jako do svatebního lože.« Ve »Smrti S

min« sestárlá, uvadlá Salome, která kdysi nahostí mladého tla
;

hlcovala mužství za mužstvím*, nemohouc nyni ve své uvadlosti pi]

tatí k sob krásného hocha, lovce gazel Séhona, jednou v jeho c

náhle spustí šat a vztyí se ped ním nahá a pone ped ním taniti:

»s chípmi chvjícími se chtivostí* hltá každý pohyb jejího tla, 1

však se nad rozesteným nachýlí, odvrátí se od ní, poznav, jak je šest

a nalíená; »jako kondor byl by se vrhl dychtiv na mrtvolu; hnus st

zmocnil*; a v noci na jeho prahu na stíbrné míse leží darem satá h

Salomina. s>Veee svaté Kláry* vypravuje o Františkovi z Assis"i, j(

pevrat okouzlil krásnou šestnáctiletou Kláru tak, že vstoupí z 1;

k nmu do kláštera a po tyricíti letech s Františkem setká se zase; pí

ji do Santa Maria degli Angeli, kde se zaslíbila bohu, »tu že by ir

ve jménu božím spolu poveeeti*; když však Klára spatí zestárl

shrbeného muže, tu »stín nosu spadající ke rtm, vpadlé, prohlubujíc

tváe, zsinalá ple, to vše psobilo dojmem oživené mrtvoly*, cítí, že

stárla také a pak již nikdy netoužila ho spatiti a nikdy již nevstá

v noci, by tiskla polibky na nohy Ukižovaného, jejž líbal František.

se vypravuje »Legenda o kouzelníku Šimonovi*, který mimo jiné

se vznese do nesmírné výšky, aby pi jeho pádu mohly zástupy volat

pravý bh jest ten, jejž káže Petr, a »Rže svatého Šebestiána* líí s

která svtce stihne proto, že byl jat láskou ke kesanské Luin, l<!

touží ^pitisknouti k srdci mrtvolu jinocha, jenž se s ní spojil v je

lásce, v lásce k Ukižovanému*. ú

Mezi tmito legendami Jiího Karáska ze Lvovic jsou dv místa.

^

mohou býti pokládána za vysvtlení, pro k takovým motivm sahá

jimi chce. První jest v legend o Šimonovi: když se vznesl do výšd

cítil prý, že jediné vysvobození je v tom, opouštíme-li a zanecháme-li

sebou vše, co nás dosud obklopovalo ; sám býti, sám — v samot, i

není nieho, to jediné vykupuje; jen tak lze uniknouti vší marnosti if.

cot svta, všem vášním a zklamáním, nebo »zde nahoe není žil

a smrti; zde není hranic, není vku, zde jest jediné: samota*. Drii|i

pak místem míním otázku, kterou autor iní, když dona Iniga poíná <

chvacovati váše k mrtvé žen : >Nepináší mu tato zniená a pece ti

tajemn žijící schránka bytosti neznámé dívky mocnjšího, prudšílr'

vota, než mu dosud dával skutený život?* V tom práv libuje ^

Karásek : s hrdostí, kterou pokládá za aristokratickou, od všeho oko 3

odlouit a náhradu za skutený život hledati v neskutenosti. Ale ž)í

této náhrady není u nho elegická ani sentimentální a resignující, -i

pathologická. Odvracuje se od skutenosti proto, že mu tak káže v}l

nost, o níž ícd, že pináší nudu a blaseovanost, je málo. Potebuje lí

lého dráždidla, mrskání usnulých nerv a zaschlých smysl, narkosy. -S

to opravdu životní a básnickou potebou? Tolik jest jisto, že nejbotš

a nejtpytnjší barvy své palety Jií Karásek má po ruce [V

tam, kde prostý pomysl vsugeruje si ve skutený fakt a zapomenurví

vysnnosti a vymyšlenosti rozpoutává orgiastické vášn a smyslné k
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uaS cítit krev slepující vlasy, musí vidti rozbodané elo a bélott lici

idnouti ranami; nuiHÍ iiiití kol lebc studené pHtmí. plížit §e za pHzrai-

ýnii stíny, nuisi (iv?:(lu!(í kol sebe naplniti mrtvolným puchem a tkfeky

H dotyku neživého, utýraného, umueného téla. Roucho legendy jest

DUze vnéJHÍm obalem, pláštíkem, zalíbeni v katolickém zkamenélém pfe-

^chu a tajuplnosti jen vnéjiiím prostedkem: pathuloginost jest pH
iech motivech rozhodující. Bylo by zvrácené chtít legendy Karáskovy

oviiávaii s lj;en<l;iini (xittírieda Killera. Ale nelze ml Karáska jen tak

lola (xlkíízati k Wildeovi ; Wilde je výmineéný zjev, pro jehož vysvétlení

ou (lokunuMity z jeho života, u Jiího Karáska jich není. U jeho legend

usírn se zastavit s otázkou, jdc-li tu o více než u nucenou absurdní

kázaloHt. I s tou |)osvátnosti.

Kniha královská, jak nékolik svých povídek nazval J a r o-

liv Pasovský, vznikla z dojm starozákonného vy|)ravování bibli-

;ého. Autor hy rád iipoulal pípady tžkými, dusnými, hlavn erotickými,

nichž jeden (»Mil()srdí sahhátuc) zvrhá se v sodomskou perversi. Mo-
ry takové vyžaduji znaného umní formálního: u Jaroslava Pasovského

istává zatím pi dobré vli. \' jeho biblických motivech není charaktcri-

ického oriiiitálního koloritu ani vštecké záhadnosti ani osudovosti, ne-

den bychom mohli velmi snadno si mysliti v prostedí jiném, snaha

ozdobnou kvtnatou dikci nese píliš patrné známky pouhé imitace, pres

kolik doslovných citát hebrejských. Je v tom jist velmi málo orientál-

ého, když pastý volelw krásu své Támar, musí v parenthesi užiti pc-
odníku : >Tvoje bílé paže (— dotýkaje se jich, chvji se — ) jsou

lé «, když se tak banáln vzdychá jako: >Plyn:dy dny a týdny za-

écené lásce a štstí — ach, tak krátkému!* (tHudebníci královi*), když

báb svujíc noci svou tlumenou váše, prohodí tak strojen: >Rže
kosí v mém srdci se promnily v jedovaté kvty omamných vní«
Z knihy válek Jahvových*), nebo když políbeni mají vni rozkvetlých

v a žár roztaveného zlata jako kde jinde. Nejednou platí o dikci tchto
ISs: mén bylo by více.

' Povídky, jež Václav Jiskra podává ve své knize Zrcádka,
téji asi hlavn pobavit, po vzoru Hejdov, Ostenov, Stechov. erpají
denního života, vtšinou mstského, a tuze si dávají záležeti na tom,

y nerozilily a vbec nenutily o nem myslet. Proto nebylo teba ani

JO, aby spisovatel své lidiky dopravoval nkam až do Ameriky nebo Ja-

bska, všecko se to zcela dobe mže odehrát na eské pd. A nebylo

zpracovat zrovna každý nápad: u Václava Jiskry jsou nkteré po-

', které svdí nejen o bystrém pozorovateli, ale i dovedném vyprá-

i; platí to zejména o povídce >Pantáta Jetelíek* a »Kouzlo« ; za více

ových milerádi bychom dali takové povídání jako >To bylo v první

ta as«, >Lásky as« i jiné.

Pravdu má Ant. Macek, který uspoádal Ottv literární al-

nach, když, uvažuje o kulturní práci eského nakladatele, klade draz
to, že nakladatel stojí v nejužším styku s literaturou a že toho fakta

|5mi pehlížeti ani literární historie. U nás to platí vice než jinde; nebo
kvt dnešní literatury eské nedá se mysleti bez souinnosti, podnika-

a obtavosti nakladatelské. Tato kapitola z našich djin kulturních

\áB DOBA. R. XIX., i. 10., 1912. 20. erveuce. gQ
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jest jedna z nejsvtlejších a není ovšem pochybnosti, že nakladatelst\

Ottovo v ní povždy bude zaujímati místo nejestnjší. Jeho význam je ta

nesporný, že by se málem nevidlo ani nutným vydávati zvláštní almanac

za úely propaganími. Ale je dobe, že byl vydán: jednak se jím podav

ást materiálu pro onu kapitolu, která nebude smt chybti v líterárníc

djinách, jednak generaci mladší pipomene rozdíl mezí dneškem a tín

jak bývalo. Ostatn ást textová i vyobrazení samy o sob jsou záslužní

obsahujíce cenné píspvky od vynikajících spisovatel a ukázky unii

výtvarného. Velmi vhodn poadatel uinil, že otiskl dopisy Julia Zeyer

Karolín Svtlé, upozorniv tak nejen na opravdu vzácný dokument lite

rární, který velice pispívá k poznání obou, jednak na význam vydávái

korrespondence vynikajících spisovatel sám, jemuž se dnes poala vt

novati chvályhodná pée. Povšimnutí zasluhují úvahy Josefa Thomayera

jest k užitku seznati, jak vynikající uenec pohlíží na p. na eskou politikr

názor jeho není ovšem ržový, ale jist mu dáme za pravdu, když poukazuj

k tomu, že a jsme finann nepomrn silnjší nežli díve, pro politicko

roztíštnost eský národ nemá v íši toho významu, jakého by zasluhova

protože nedovedl svého zesílení pimen využitkovati, a když dává po!

tikm, stojícím v popedí, radu, aby nedbali jen toho, »aby eské kápí

více a více se plnily, ale také, aby povaha eského lidu sílila a se zušlecl

ovala.« Dosti skepticky Thomayer soudí o populárních pednáškách vr

deckých ; oekává od nich celkem málo užitku, protože prý posluchai vi

deckých pednášek nestanou se šmahem vzdlanci, nebo vyšší vzdláij

prý pedpokládá jistý stupe nadání nebo schopností, jenž není každénj

dán, a této nepopiratelné pravdy si naše doba prý nevšímá. Ano; ale 1;!

tvrditi, že by tak bylo u všech tch, kteí plní pednáškové sín a trpli^fí

picházejí opt a opt? A není práv vcí pednášejícího, aby výklady si|

uinil pimené duševnímu niveau poslucha? Ne každý to ovšem dl

vede, vc není tak snadná. Je proto velkým omylem tvrditi, jak se inívli

že vdecká innost popularisanl je pohodlná, naopak, pibývá jí nesnai|

nosti tím, že pi naprostém ovládání vdecké látky musí usilovati o pí{l

stupnou formu; pohodlné je zavíti se do laboratoe nebo semináe, scjj

nout ke stolu a o nic více se nestarat. I vda musí sloužiti také životiii

bude tak moci tím více, ím bedlivji bude si pi tom všímati psycholog!

neuených i nevzdlaných a nedá se odstrašiti ojedinlými a poáteníij

nezdary.

Adolf Brabec vydal sešitek verš Peníze a jiné básni
Jest jich celkem dvanáct a nelze íci, že by se jimi projevovala niu

zvláštní fysiognomie básnická. Adolf Brabec klne zlatu, protože i\

penz lze též život žíti«, a pivedl je na svét satan, pak vypravuje olf

lome, celkem tak, jak ji dobe známe z dramatu Wildeova, pedvádí jv
ped císae v postoji trochu mnohomluvném, symbolicky srovnává bídtí]

vota s jízdou na saních, jež pepadnou vlci, a vlastní bolest s osudem
lého ptáka, »jemuž osud zlomil kídel sílu a bílou blanou pokryl zrak«jj

šasten, že mže chvíli dumat »po jihoesku«, poznav »i v myslivnjj

štstí bydlet mže, jen zdráv být — slyšet šastný jásot dtským, vzpc

mládí, vypravuje pravdnepodobný pípad z íše chrysantém, a nejedii<;

nesrozumitelný, jako ve ^Slovenské pís>ii«: »Kousek té duše ze Slo^i
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ii. . ., drdce mi chtélo krvácet, • zpívat tu p\%ct krásná ženská. - lehko

nciz obrucctc ( ?), nriK) ve »l''inalc€, v némž po v»cni tom praví: »Jen

imnt chci, jak tichá dímá zcmé. - skrýt v žluté listy Ixilest krvavou -

litfíc jcNc, když jd (Mldané a jemné • vzít s sebou v»e, co budí duii chu*

voti . . .« (?). {''orinálni Htránka je velmi ledabylá, NezaviAuje to mimo

tté pílišný chvat .spisovatelský? —cji—

Pouná.
achtcIaK. a Nic der Ic L.: Rukovóf eské archeologie. —Josef MQllex:
tDov.ini uiva z jazyka vyuuvaciho s prfivodcem poáteného vyuováni
lovnici a pravopisu. — Illustrovaný prft vodce po Slovensku. S ma*
O Slovenska a Tater. Uspofádal Knmtiáck Bílý. — Vác. Procházka: Po-

eni o zkouškách dosplosti a zpsobilosti uitelské pro ikoly obecné a

Ulfanské a o státních zkouškách, které uitel konati mže. — Lad. Ho-
rák: Poátkové déjepisu návodného na ikolc národní.

Buchtcla K. a Niederlc L., Rukov eské archeologie,
aha 19 10. J. Laichter. Umni a emesla . 5. Cena K 2-50. —
Dva roky po vydání l'íova »Pchlcdu eské archeologiet (1908)

liila tato píruka, která shrnuje hlavni názory, jimiž liší se t. zv. škola

iversitní od Píova pojetí eského vývoje praehistorického. Urena
tomu, aby podala obraz dnešního stavu eskomoravské archeologie

vdu jako rukov vyhovuje, jsouc napsána zpsobem jasným a pe-
ídn uspoádána, i liší se takto prospšn od nepehledné ponkud práce

:ovy. — Spisovatelé, nezdržujíce se popisem eského palaeolithu, který

trahou svou je pedmtem hlavn výzkumných method pírodovdeckých,

i v poátení kapitole hned mladší dobu kamennou, u nás význan za-

líbenou, dokazujíce etnými doklady, že neolith u nás skuten exi-

ivál, asov jsa rozdlen ve tri rzné stupn vývojové. V kapitole

iob pechodní, kterou se koní neolith a kterou u nás vyznauje ty-

ká kerajiiika a zejména nejstarší naše hradišt (Šárka, Hrádek u Cá-

vi), dokazuje se proti theorii Piov. že zem eské byly té doby hust
irdleny a že domácí obyvatelstvo rozmnožovalo se stále lidem novým,

tnými ovšem vlivy. Píchod kov poíná se bronzem, který u nás vy-

je zastoupen nkolika charakteristickými fásemi kulturními: dobou
ickou, knovízskou, bylanskou. Ale souasn vystupují v Cechách stopy

telstva jiného, které se projevuje zejména v jihoeských a západo-

h mohylách, a v tak zv. kostrových hrobech latnských (gallských)

a severu a východ v polích popelnicových (žárových hrobech rázu lu-

0, slezského a plátenického). Tu možno mluviti bezpen už o pí-
prvních Slovan do ech. Autoi podávají pehledné schéma e-
kultur v této dob, jak se místn projevují a charaktéi sují jejich

íeký ráz. V I. století po Kr. rozšiují se u nás už vlivy ímské, v nichž

^stihnout také dvojí období vývojové, starší kulturu píhorskou (do-

ovskou) a mladší tebickou. Století VI. a VII. vyznauje se kulturou
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merovejskou (pohebišt u Podbaby), která asov pedchází ped úpa(

kovou dobou hrob žárových, jimiž koní také ist slovanský zpsob ž;

rového pohbívání a nastupují pak už hroby kostrové podle ritu kesai

ského. Tu koní se také eský vývoj praehistorický a poíná historicit

doba knížecí (od konce IX. století), nazývaná nkdy také hradištní, jej'

pvod teba klásti krátce ped poátek doby historické.

Líení Buchtelovo a Niederlovo, z nichž prvý zpracoval zejména ás
jednající o polích popelnicových a kulturách dalších (od kap. VI.), d(

plnno jest výkladem Dr. J. Matiegky o tlesném rázu praehistor

ckého obyvatelstva eského, z nhož vysvítá, že v dob nejstarší dolichc

cefalie pevládala, která postupem asu mnila se v brachycefalii. Typ

lebených v eském materiálu je ovšem ada. Na základ dlouholebéh

šetení dochází autor k výsledku, že Slované vystoupili sice jako lid znari

smíšený, ale typicky dlouholebí, svtlé komplexe a vysokého vzrstu -

jak známo, prof. Pí a starší badatelé zastávali názor zcela opaný.

Knihu úeln dopluje 25 tabulek, kde se výrazn znázorují hlavr

typy praehistorického a anthropologického materiálu všech popsí

ných dob.

Literární orientaci usnadují pehled hlavní literatury, podán

v úvod, a poznámky u píslušných kapitol. Kniha, podávající výsledk

nejnovjšího badání praehistorického, je dnes nejlepší eskou pírukoi

která prospje výborn každému, kdo si chce zjednati první informac

o eské praehistorii a i odborníkm poslouží, shrnujíc pehledn dnešt

stav eského výzkumu archaelogického. Ferd. Pakosta.

Josef Miiller, Osnování uiva z jazyka vyuovacíh
sprvodcempoáteníhovyuovánímluvniciapravc
p i s u. V Praze, nákladem Zem. Úst. spolku jednot uitelských.

Spisek, urený výslovn odborníkm, podává rozvrh uiva z prvouk;

mluvnice, pravopisu a slohu pro ptitídní obecné školy pražské se zt

tlem k ítankám Jursovým a cviebnicím Mllerovým. Podntem k v}

dání knížky, která chce hovti dle slov pedmluvy pedevším úelu prakt

ckému a propaganímu a výbrem uiva hledí pihlížeti k prostedí d
pražských i jejich duševnímu životu, bylo jednání v páté zemské konfii

renci eského uitelstva, kde stanoveny obecné zásady vyuovací pro no\j

osnovy uiva, a jednání v pražské okresní konferenci z r. 1909, kde pn

jednávány tyto zásady se zetelem k pomrm pražským. Význam spiski

oceniti mže pirozen jen školský praktik po delším užívání. Kd.

Illustrovaný prvodce po Slovensku. S mapou SI'

venska a Tater. Uspoádal František Bílý. Nakladatelství Emila Šolce.

Vydavatelstvo Slovenské ítanky, jež podává povšechný historick

kulturní a geografický obraz uherského Slovenska, mlo šastnou m;'

šlenku, že z celé ítanky vydalo pro potebu turist o sob ješt ti lánb
Krátký popis Tater a informace pro turisty od Radúze Magurina, Lázei

ské miesta na Slovensku od Dra. Vávra Šrobára a Stanislava Klímy lám'

Vlakem pes Slovensko. Praktický a informativní úel všude náležit z
raznn a ve form co nejstrunjší povdno vskutku jen tolik, co pot
buje vdt eský turista, odkázaný dosud na prvodce v jazyku nmecké

w
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poUkém. Proto vedle pokynfi a výklad geografických a míttnich viu-

z historie jen ncjnutnéjíí pouécni, ciíovány mi»ty i ukázky lidové

u- n odliieny i tiskem partie métié dAlcíité o<Í cennéj&ich. \'c<llc zna-

ého potu obrázk, bohužel, ne vždy (tost velkých, pipojeny na konec

)apkn cestovní n mapa národopisná (dle sitáni lidu r r !«>""» V-^rmítt

{)lsu je prnktiký, cena (a K) vskutku mírná,

/ '(íc. 1'rocháska :Poueníotkou4kácI tiizp-
obil osli pro ikoly obecné a méiai. --i .. státních
kouAkáoh. ktcrýuitelkonatimflie. tvrté vydání (ber r.).

Knižka inspektora Procházky je výlwrnou a praktickou pírukou

heni, kdož jako ádní žáci i externisté mají se po<lrobiti rzným zkou-

Ikáni uitelským: existuje zajisté pravé o nich tolik již pedpis, asto
I litých a do sebe zasahujících, že ani v kruzích odborných není o íI<-.

h jjih ílost jasno. Je tu podáno pedevším pouení o maturitních

v.Mi sk I, Ii uitelských pro externisty a externistky (zvlášt i absolventky

li lycei), o zkouškách extcrnistek-pstounck i industriálck. o zkoui-

zpúsohilosti pro školy obecné i mšanské, konené o rozmanitých

Is'uli speciálních (z nminy, hospodáství, hudby, vyuování slepc

n i konec probrány i pedpisy zkušební pro tlocvik, zpv a tsnopis

luh stedních. Všude pihlíženo až k posledním výnosm i úpravám

novit vždy udána v úplnosti i literatura, z níž teba ke zkoušce se

aviti. Spisovatel má na mysli sice patrn pomry a požadavky pražské

hni komise, jejíž je lenem; ale pes to dojista mutatis mutandis

sv<lomité a cenné pokyny pijdou vhod i kandidátm u jiných

vhních komisí. Kd.

I ad. Horák : Poátkové djepisu návodného na škole
i>dní. V Praze 191 1.

\'edle a piroti Ed. Storchovi je to hlavn Lad. Horák, který usiluje

lis o nápravu ueni djepisného na školách obecných jsa pesvden,
^^všccko to. v em spatujeme pedag^ogickou potenci i vzdlatelnost dje-

su. ztroskotává o úskalí nedostatené methody; po té ztránce opozdil

" djepis nejdále za ostatními reáliemi*. Horák možnost nápravy vidí

|n v tom. že také djepis postaví se na princip induktivní methody, která

I
osvdila tak plodnou v jiných disciplinách, že dále bude podáván dtem

^kutku názorn a v organické souvislosti se skuteným životem a okolím.

í tom duchu chce právem sluovati djinná data singulární s jejich kul-

irním pozadím a sociologickým prostedím: mýlí se ovšem jen v tom, že

ito >Typisace djepisných singulár*, jak uen formuluje ^svj* re-

Tinní smr. bylo nco nového v naší literatue methodické : známe za-

^sté tak málo starší naši literaturu methodickou (zvlášt v první polovici

oleti 19.), že musíme býti vždy nanejvýše opatrní ve svých historických

iiaováních. Jinak autor i dobe vyložil o theoretickém význam djepisu
obné osnov i f>odal dobré ukázky z vyuovací praxe, jež budou do-

.1 jen vítány v kruzích odborných, Kd,
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PO ŽIVOTE NÁBOŽENSKÉM A CÍRKEVNÍM
Marjavité. — Theologické fakulty a theologická vda.

1

O Marjavitech v Ruském Polsku rozhlašovaly poátkem lets0i<

niho roku mnohé noviny polské, ruské, ale i rakouské, nmecké, ano t^
švýcarské a francouzské, že celé toto protiímské hnutí stojí ped finatti

ním bankrotem, který jest jen pirozeným dsledkem mravního a nábožwi

ského rozvratu. Psalo se, že v jistých kruzích této náboženské spolený

se rozmáhá náboženské šílenství. Zbsnné ženy prý chtly kižovati!

skupa Kovvalského. Marjavitské spoitelny prý jsou nuceny zastaví

platy, celé jejich sociální podniky prý se nepodaily a rozpadnou se k vi

liké škod všech zúastnných.

Zprávy v nejrznjších asopisech byly tak souhlasné, že jejicli spo

léný pvod byl oit patrný. Ano nebylo neoprávnno usuzovati na v
domou nepátelskou tendenci. Pozdjší authentické zprávy a opravy pro

kázaly, že šlo vt.šinou o iré výmysly neb o pepínání a pekrucován

málo významných fakt. Všecko bylo rozhozeno do veejnosti patrn ?..

tím úelem, aby marjavitské hnutí bylo diskreditováno a jmenovit ui

nno podezelým ruské vlád. Zdá se tudíž, že zdrojem tendenních zprá^

byly oficiální nebo polooficiální, církvi sloužící kruhy ímskokatolické. Z;'.

minkou a jediným prý podkladem pro n byla skutenost, že na nkolik

málo místech nkteré poštvané ženy se pokoušely rušiti spolenou bobe

službu, a že se proti nim musili marjavité dovolávati policejního za

krocení.

Vlastní úel zpráv do veejnosti hozených se nezdail : ruská vlád;

zákonem z 12. kvtna 1912 povolila marjavitm jakožto církevnímu celki

státní uznání. (Dosud byly státem uznány jenom jednotlivé lokální mar

javitské sbory, obce). I když se vezme v poet ta nesporná skutenost, ž

u ruské vlády po jistých zkušenostech proráží tendence seslabovati ofi

ciální církev ímskokatolickou, tož pece zase pi stejn jasných úmysled

ruské vlády nepodporovati rozkol jakéhokoli druhu, nýbrž spíše jej onu

zovati a potírati, sluší piznati, že rozšíení státního uznání se stran

vládního Ruska jest svdectvím o poádku v nové církvi.

O finanních podnicích církve podává zprávu orgán »Wiadomoši ma

ryawickie* z 30. ledna a v následujících íslech: její spoitelny a záložn

mly výroní valnou schzi ve Zgierzi u Lodže a pedložily jí své knih

a ostatní výkazy, které byly spolu s pokladnami revidovány ruským stát

ním kontrolorem a shledány v úplném poádku.

O celkovém stavu marjavitské církve pouuje kalendá na rok 191-

Podle nho má církev 3 biskupy, 28 duchovních a 4 jáhny. Duchovní prác

se koná v 96 sborech, a to ve 52 nových kostelích a 126 kaplích. Fa

jest 53, a v nich jsou nejen byty pro knží, ale též místnosti pro škol

a sociální podniky. Sesterské domy, které vychovávají ženské pracovnic

ku pomoci v duchovní správ, k sociální, dobroinné, nemocniní, školr

služb a innosti, jsou ti.

Zvláštností marjavitské církve jest rozvtvená práce sociální; tou .s

adí tato nová spolenost mezi moderní podniky církví, které mají poroz
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lení pro sociální poteby lidu a vidí souvislost mezi bídou hmotnou a

iravní, jakož i souvislost mezi iKivzncscníu) hmotným a mravním.

Marjavité vnují znanou pcéi školství, ehož jest arci veliká poteba

)lávé v tcch krajích: vydržují Mj obecných skol elementárních a 49 škol

Frobclova. Pro lidi dosplé a škole odrostlé mají 2 kursy pro analfa-

f, 6 knihoven a cítáreti. l'ímo sociální dílo konají »Iidové domyc (9)

lacinými byty i)ro chudé. Hospodáské |M)dniky ve vlastním smyslu jmu

lioriteíny a záložny potem <). Krotné toho or^anisují práci a uí práci

, 21 dílnách ženských (pro runí práce), mají 9 tkalcoven, 5 zahradnictví,

1 knihvazaství. dále tiskárnu (v Lodži), pletárnu košfi, kovárnu, obuv-

lictvi. 4 pekárny, 2 eznictví, pletárnu slamného zIkiží, 4 dílny truhlá-

ské, 5 zámenictví, 11 konsumnich sklad.

vM Do téže katejíoric sociálních potebností, jen do vyššího ádu, náleží

'rtnatorium. 3 ambulance, lékárna, lidová kuchyn, 2 asyly pro starce,

'Dzumí se, že ani polní hospodáství nemohlo ujíti pozornosti vedoucích

uli : tak mají v 15 osadách vzorná hosiKxIáství s moderními stroji a na

nodeniicli principech. V tomto dležitém smru se pracuje dál: nakupují

ilkostatky. které parceluji a pidlují novým drobným osadníkm.

'!'ato hospodáskosociální innost jest dobrým tahem, jenž zabezpeí

rváni církve pro budoucnost, ovšem s pedpokladem poctivosti a rozumné
' kavosti. Zmocni-li se této innosti nezízená spekulace, jako u ame-

> Ml proroka Dowieho, nebo vnikne-li nepoctivost, mže býti práv tato

stránka piinou pádu. Tato modernost marjavit jest tžkou obžalobou

lar.sich cirkví, které ve své konservativnosti zameškaly nové nutné zp-
it)y práce.

Co vadí niarjavitm, jest nedostatek duchovenstva: tím trpí šíení

.1 missie. na nové podniky duchovní extense není pomyšlení, ani dosavadní

nelze dobe opatiti. Pda pro marjavitism by na mnohých místech byla.

ale není organisátor. Jednou z píin duchovenského nedostatku jest

písné mítko a velké požadavky, kladené na kandidáty: církev váže své

iluchovní starým, nezmnným slibem františkánským a k tomu prakticky

požaduje askési moderní abstinence nejpísnjší observance, zdrželivost

nejen od alkoholu a nikotinu, ale též od masité stravy.

J

* *

I _ .; . . .

Nedávná volba rektora na naší universit pražské, pi které turnus

pravideln se vracející ml letos piknouti hodnost rektorskou zástupci

fakulty theologické, rozvíila zas otázku o lenství theologických
•akult ve svazku university, posud ovšem arci jen ve student-

vu. Studentstvo rzných odstín pokrokového, radikálního, sociálního

snirn protestovalo proti volb theologa rektorem. Protest takový byl

uinn již jednou, ped tymi roky, r. 1909 nebo 1908, kdy podobn jako

Utos stídání fakult mlo v elo university vynésti rektora z fakulty theo-

''\s:ické. Tehdy uvádlo studentstvo za dvod proti theologickému rekto-

tu památku historického data: ped 500 lety byl rektorem pražského vy-

kého uení Jan Hus. a byl to jeho druhý, významnjší rektorát v krátké
'l) po prvním, na universit vybojované nebo vrácené eskému národu.

Pokrokové studentstvo prohlásilo, že by bylo jaksi zneuctním památky

í\
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Husovy, když by v jubilejním roce jeho rektorátu ml býti rektorem praž-^

ského vysokého uení zástupce katolické theologické fakulty a katolickéii

církve, která Husa odsoudila a proklela.
,

Letos nebylo takovéhoto historického dvodu, a studentstvo ho ani

,

nehledalo ani tentokráte nepedstíralo: prost protestovalo proti pravi-

delné volb theologa rektorem; theologická fakulta prý není vdecká a do,

university nepatí. Volitelé rektora z rzných fakult vtšinou hlas roz-t

hodli, že se má de facto upustiti od dosavadního pravidelného stídání, a

zvolili rektorem professora jiné, »svtské« fakulty. Zdali tak uinili podi

jakýmsi nátlakem se strany studentstva nebo samovoln a z vlastní sou-

hlasné nálady a pesvdení, není známo. Rozhodn tak neuinili bez sou-

hlasného názoru a proti pesvdení. Snad ovšem u nich spolurozhodoval

dvod díve již uvádný, že ist mechanický tumus podle fakult neni

spravedlivý; theologická fakulta má nepatrný poet professor naproti

fakult zvlášt filosofické, ale i medicínské. Theologití professoi by se
,

tudíž dostali k rektorátu každý nkolikrát díve a nkolikrát bezpenji,
^

než professoi ostatních fakult. Ale nesporno jest, že rozhodovalo stano-

visko v otázce vdeckosti nebo nevdeckosti theologické fakulty.

Pro studentstvo jest píznano, že se jeho znaná, a to ilejší ást j

takto energicky exponuje proti theologické fakult. Myslím, že dobe roz-

^

umím psychologii tohoto protestu a psychologii protestujících student:
j

nejde o vdeckost, ale uplatuje se tu protiklerikální, proticírkevní a z ásti

též protináboženské stanovisko jednotlivc a nkterých skupin ve stu-

dentstvu.

Výtky nevdeckosti chytily se katolické asopisy. »ech« 23. ervna
,1

odkazuje na Berlín, kde za rektora navržen senátem theolog, a ptá se |i

»mladých pán« : i snad také berlínská universita není dosti vdecká?
|

K tomu poznamenal »Cas« 28. ervna: »ovšem ,ech' má pravdu, že ber-
(j

línská universita jest vdecká, jest i její theologická fakulta. — protože

není katolická*.

Opravdu v protestantské cizin jest stanovisko k theologickým fa-

kultám znan jiné než v katolickém Rakousku.

Nevím, jak pijme nkterý mluví studentstva neb urité studentské

skupiny názor »Casu«. Ale »as« se dotkl pravé stránky celé otázky, pokud

odlišuje ešení vci v cizin od pokus ešení u nás.

Ozývá se také v Nmecku tu a tam hlas proti theologické fakult, ale

pedevším zcela ojedinle, mnohem ideji, a pak, když se ozve, tedy s ji-

ným odvodnním. ekne se snad, jako u nás, že theologická fakulta od-

chovává lidi pro církev pouze; jak tedy stát pijde k tomu, aby ji vy-

držoval? Ale tento dvod není pevný, ponvadž státní školy nejsou k tomu,

aby pipravovaly pracovníky pouze zase pro stát, nýbrž pro všecky po-

teby, též soukromé.

Namítá se v Nmecku tu a tam, že si církev, vlastn konservativní

její ást chce osobovati nkdy vliv na obsazování theologických professur

ne výhradn podle mítka vdecké zpsobilosti, nýbrž podle stanoviska

v otázkách vtší nebo volnjší orthodoxie, ale to neiní fakulty; fakulty

se ídí pi svých návrzích vcnými dvody kvalifikace; v Badensku pak

vláda ústy ministra Bóhma prohlásila nedávno ve snmu, že nemže vy-
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liánitn, která k tuiiiu se nc»ou, aby i katolické theologické »tolicc

I T1V imiži, ktcH složili protiímKlernictíckou pHiahu (tedy

l)c v/ali závazek protivdccký). Kdyby vláda povolovala

> Miictii, duN|)él() by ttc prý iMiniMiálilu k totnu, že by theolofpické fa-

itisily býti zruHcny, a pak liy knžstvo Ijylo vycbováváno jen v cir-

iiináib, které se vymykají pí-isnému »tátnímu dozoru a nemají

itninti fakuittami a s védeckýni životem.

nskn tedy stát háji volnost badáni a védcckost na theologrických

lil i katoiickýoli. Obava, kter«iti l)ádcn»ký ministr vyslovil, že by

vN«I.iiió zcela vlivu cirkv, vlivu nevédeckénni a protivé<leckému,

ým významem tak, až by musily býti zruieny, tato obava

i . sti naše protikicrikálni radikály na cestu. \Ht které

1m |,<|,> i odstranni theolonfie z universit: nechat theologické fa>

ky z.iknit a ztrnout, až by se vylouily samy. Jenže u nás by

lurinícnt nebezpený: nemáme naprosto žádné záruky, ba ani

známky toho, že by sebe horši fakulta theologická byla vylouena

rsity.

uasné vyslovil se bádenský ministr též o protestantských theolo-

fakultách : i tam se ozvalo práni, obsazovati profcssury podle theo-

h smr; naproti tomu stoji vláda na stanovisku naprosto odmi-

[, na stanovisku vdy nezávislé na církvi, a proti každému opanému
by vyslovila energické >ne !«.

vláda v Badensku.

Hessensku jsou pomry ješt zajímavjší. Ve snmu (komoe)
léjaký konservativní kníže, aby theologická fakulta v Gieszen, která

sloven kritická, liberální, byla též obsazována profesory smru
ativniho, »positivního€. A tu zástupce protestantské církve, kon-

Flóring, naprosto odmítl tento požadavek. Trvá na tom, aby fa-

ama navrhovala své doplnní. Fakulta a vda na ní musí být na-

volila. Toho žádá zájem rovnoprávnosti fakulty theologické s ostat-

Církev nechce semináe, nýbrž ústav pro vdeckou práci. Jedno-

ý požadavek jedné skupiny církevní znamená porušení osvdené
v. Jest prý eminentn církevním zájmem, aby pi obsazování theo-

Jiukých stolic rozhodovala výlun vdecká hlediska; žádá prý toho

kdit theologie a kredit protestantismu, aby vda theologická byla svo-

bná. Škodí se nejen fakultám, ale i vd i samému protestantismu, když
v a a vdeckost má ustoupiti církevn politickým hlediskm. Víc víry

v ravdu evangelia, a víc víry v moc vdecké práce.

Duch této ei Flóringovy není sic všeobecný, ale není také ojedinlý.

Jaké stanovisko zaujímají universitní kruhy mimotheologické v N-
irku, o tom máme authentický dokument v dobrozdání, jež o vlenní
tblogických fakult do svazku universit podali rektoi pruských
U i ve r sít: »Nech si je dnes velmi rozšíeno mínní, že bohosloví

ii^že býti vypuštno z rámce universitního beze znané škody, my v tom
meme vidti jen politováníhodný omyl. Bohoslovecké fakulty jsou na-
ok nutným výsledkem státoprávního a djinného vývoje našich universit

n^roto nutnou souástkou jejich organismu. Organisace veškeré vdecké
p ce, která by chtla zkoumání kesanství z pramen vylouiti ze svého
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plánu uebního a ze svého zkoumání, nebyla by vdeckou, nýbrž byla

strannickou, a tudíž škodlivou. Nikdo se nesmí odvolávati pro pípustn'

takové výluky na jisté fakulty americké. Tam byl jiný vývoj historu'

a státoprávní. Roztíštnost vyznání znemožuje namnoze bohoslovecl'

fakultu; ale zárove znaí ztráta mén, protože Amerika nemá dj,

U nás je tomu jinak, a upuštní od bohosloveckých fakult by se rovn

v. nás otevenému piznání k podstatn úchylnému názoru svtovému,

historickému.*

Rozhoduje tedy konec konc vdeckost fakulty. Nedávný požada\

kurie, aby profesoi bohosloví a uchazei o profesury složili protimod

nistickou písahu, otásla ješt víc vírou ve volnost a vdeckost fák

katolických. Chápeme, že studenti protestují, rozumíme jejich nálad, ktx

arci plyne víc z protiklerikálního a proticírkevního smru ; ale nevil
že by se u nás dosplo touto cestou k podstatné zmn. Obava, vyslov

ministrem bádenským. není platná: myslím, že i u nás jest znáti mezi I

tolickými bohoslovci, který vystudoval na universitní fakult, a který
'

vzdlán pouze v biskupském seminái. Nebylo by h, když by fakult i

bylo? Staí íci, že jest to ist vcí církve, po které nikomu nic není? S

tak smýšleti a mluviti u nás lovk pokrokový, nejpokrokovjší, protikle

kalní? U nás, kde knz má dosud takový vliv! A bude míti ješt (lloull!

Že má a bude mít, mže nevidti nebo popírati jen umínný radikál'

nebo doktrináství. Zní paradoxn, ale obsahuje pravdu: u nás musí

necírkevnímu, protiklerikálnímu, pokrokovému lovku záležeti na l( .

jaké bude mít katolická církev knží, jak vzdlané, jak vychová

V otázce pak výchovy a vzdlání knžstva není nesnadno rozhodni

mezi fakultou sebe slabší a semináem sebe lepším.

Nemáme za zlé studentstvu, když protestuje, ale vydatnjší by 1

žádat reformy. A to by nebylo o nic mén reelní, než volati po vyloui

theologické fakulty ze svazku university. -\

5. ervence 19x2.

ŽENSKÉ HNUTÍ.
úvaha po zvolení ženy-poslancem. — Nkteré myšlenky o výstav »Pol;

žena*. — Výstavka slovenského vyšívání. — Žena v >Sokolstvu<.

Paní Božena Viková-Kuntická zvolena byla zemským
slancem v druhé volb 1160 hlasy. Tím není ješt vše skoneno a

se, že pravý a politický zápas bude teprve sveden o uznání jejího mand
o vstup do snmovny. Le fakt jejího zvolení je radostný. Šastný výslé

volby pipisuje se seskupení rzných píznivých okolností, mezi jíl

nevraživosti stran politických, které chtly stranu svobodomyslnou i

nutit podporou kandidátky k odkrytí pravých úmysl, dále oposicí p
místnímu kandidátu, starostovi panu Matouškovi, a soupestvím á
mst Mladé Boleslave a Nymburka. Kdyby jen tyto okolnosti pivc

I
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polení kandidátky-ieny, bylo by to chatrné vítézství a nestálo by na iád-

*m ijndkladc. Dfivody zvolení ženy poslancem musejí býti jiné, mají-li

ni ci-imé a ncjsou-li. musíme všichni k tomu pracovati, aby nastaly.

I

Zvoleni ženy v Cechách je samo o sol)é velkým kulturním inem,

echy jsou tetí zemí v Evrop, kde rovnost ženy s mužem uznána byla

mtkeiii a dosah toho pro budoucnost je ohromný. NaplAuje radostným

i*;i'iii. že se to stalo pnWé v f echách. hledime-Ii na to zrakem minuloítí

ilin národa, který vždy uplatoval zdravý demokratismus, rovnost, a

B irakitn moderního politika, který nevidí souvislost duševní mezi minu-

Mtl a buíloucností, ncpostehuje jednotnou myšlenku, která probíhá dé-

iitmi. a duševní vývoj národfi. Který initel byl tak mocný, že uskute-

lo se u nás nco, co v nastalých okolnostech jevilo se zdánlivé nemož-

jtCi, a co naplovalo každé esky cítící srdce tesknou obavou ped nízkou,

^Stou volel)ni deniaRojsrii, jaká se tak asto projevuje a u nás vitézívá.

Ido zvítzil tentokrát ?

V jiném okrese, pevn sorganisovaném, politicky sjednoceném, neroz-

kitném. by prý kandidatura ženy nebyla možná. Pro tedy politická

)ítrištnost pivodila, že se vtšina hlasií soustedila na ženu? Byla to

Ihodlanost a sebevdomí paní kandidátky, která vzala dobytí man<látu

ínáni za vc své osobní cti a neustoupila v rozhodné chvíli; bylo to hou-

svnaté úsilí žen, které s veškerou energií a schopností zasadily se o zí-

Kání voli; byla to disciplina stranická, která se podídila povelu svých

jýkonných vedení, i vdomí národní povinnosti a duch oposice vi
ladním kruhm? Jisto je. že psobila moc myšlenky, že zvítzila idea.

Je pro u nás a pro ne u našich spoluobyvatel tohoto království, pro
sobila v okrese politicky roztíštném a nepsobila by v okrese politicky

knutém a spoádaném?
Jist paní Kuntická ztrhovala svými temperamentními emi, kte-

ými pln projevila se síla její individuality a schopnosti. První naši po-

tití zástupci jen na tom základ bývali voleni. Rovnž ženy všech tá-

or stály každá na svém míst a obtav pracovaly. I strany piinily

"I díl k vítzství myšlenky, zejména jednotlivci -muži. Nebyly sice tento-

1 proneseny politické ei o situaci v zemi a íši, ale celá volba byla

'litickým protestem proti nespravedlivosti vládních kruh, byla mani-

-'cm eského demokratismu a eského ducha To vše spolupsobilo

mé a možno pipustit, že situace v okrese hodn podporovala, aby se

vše mohlo uplatnit. Ale byla práv jen podporou. Hlavní vc tu již byla

1 promluvila, protože nebyla semknuta a byla uvolnna: zdravý, ne-

kalený eský rozum, který nechápal, pro by nevolil schopnou ženu, když

hlásila o zastupování jeho zájm. Duch eského lovka, oproštn a

-;n ode všech pedsudk u mnohých promluvil. A význam toho je pro

1 vývoj národní ohromný. Je tu záruka dalšího trvání a postupu. Ve
•h sletových koloval novinami výrok Tyršv »Svt tam se hne. kam

>ila n?.pe«. Nejen síla fysická, ale i duševní. A malé Cechy duševní a

iravní silou opely myšlenku, která pohne celým svtem. Tak stává se idea

ktkem, vtluje se v život, ztlesuje se lidmi, jimi roste a sílí. Paní Ku-
ioká pivodila toto uskutenní, protože byla schopna to uinit a za po-

v; všech spoluinitel dovedla pohnout myslemi s\^ch voli.

*
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Ve dnech sletu sokolského, kdy Praha hostila sta a sta píslušnili

všech slovanských kmen, krom haliských a poznaských Polák, (x

hodlaly se ženy eské odvážného podniku, uspoádaly spolu se ženami po

skými všech tí íší výstavu »P o 1 s k á ž e n a<<., aby, jak samy pravil

pes veškeré nešváry národnostní a politické, které všude zpsobují horko

pdu, podaly si ruku k vzájemnému sblížení a navázaly pro budoucnoi

slovanskou styné body, aby zapoaly provádti vzájemnost slovanskd

poznáváním se. Není to výstava, jako byly ob pedešlé, srbská a bu

harská, výstava ženy z lidu, ženy, která je se svou prací, životem, zvyli

pedstavitelkou národní svéráznosti. Cstední spolek eských žen si v]

tknul tuto ženu všech slovanských kmen nám piblížiti. Ona horká pc
národnostní i politická zabránila tomu u ženy polské. Polka intelligentnl

moderní i šlechtina, projevuje porozumní pro ženu z lidu, vždy o ni

stará, pouuje ji, povznáší její úrove duševní i sociální, chrání

udržuje národ, ale byly to správy musejní, které nespojily se s ženami,

nevydaly svých poklad, aby mohlo se ukázat, z eho vzrostla dnešní žer

polská, co jí pedcházelo. Proto vidíme na výstav národopis zastoupen jt

tím, co bylo možno soukromou cestou, pímo od lidu získati. Ani že

v jejím pravém, nejobtavjším psobišti, v národním pesvdení, pc

vzbuzování, horování, nemžeme míti pln zobrazenu. Byla by to žeí

revoluní, a to nesmí býti v zájmu veejného poádku a bezpenosti stát

O tom všem bude mluviti a souditi teprve volná budoucnost. Mžeme i

za to pln obdivovati žen a její psobnosti ve školství, ve vychovatelsti

v literatue, v umní, v umleckém prmyslu, kde šlechtina stojí vrn
rovn vedle ženy obanské i ženy z lidu. Úcta k polské šlechtin je ná

ponkud cizí. My nemáme šlechty, která by cítila esky, pro nás pracoval

s námi a za nás stála a zápasila. Je to snad souást naší politické ul*

hosti v íšských kruzích. Ale zde doma toho necítíme a je nám zcela dobi

pi vdomí, Ž€ národ jsme my a sami sebe vedeme a pedstavujeme. Ní

demokratismus, projeví-li se, je pravý.

Výstava polská byla velice pipravovaná a oslavovaná pedem. Je hi

hatá a budí úctu jak k práci polské ženy vbec, tak k práci výstavního h
mitétu. Pes to zdá se. že výstavky jihoslovanské byly pro sblížení, p
znání, pro navázání kulturních styk významnjší. Bylo tam více citu, yí(

vzájemnosti svérázné národní, zde obma kmenm spolený vliv kull|ii

západní pivodil styk rozumový, uznání a úctu, ale krom nkolika jedni

tlivc a jich osobních pátelských styk není citového vzruchu všeobc

ného. To, co vidíme zde, obdivujeme, to, co bylo tam, mli jsme rádii.

Také ve volb výstavních místností jako by zrail se význam všei

tí výstavních podnik. Ve výšinách ideální vzájemnosti vzrostla v

stávka srbská a byla umístna vysoko ve vzdušných místnostech v »I-

cern«, vysoko nad Prahou dnešní, s výhledem na kamenný obraz její 1

storie. Podobn i bulharská výstavka udržela se ve vyšších sférách duše

nich i v místnostech u »Novák«. Okolnosti ji provázející nebyly již

srdené city, které vyvolala osobní úast vdecky pracujících a srbsky (

ticích úastník výpravy. Z Bulharska provázeli výstavu úedníci. Za

polská žena byla pivezena ženami, soudobými, a byla uvítána oficieln

všemi poctami ve stedu dnešní Prahy, práv tak, jako je dnes život j(
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is prolnut novodohou kulturou. Nemfižcmc se jí vyhnout, pravé tak

> 8c rozšíí i na slovanský jih a východ, ale ovládnuvše jí, musíme do

vložit naše Hlovanskc prvky, to je naHÍm úkolem práv tak jako Srl>ek,

Mlharek a polských žen, a proto musíme ty prvky uit se (Miznávatí a je

platovati, abychom byli ochránMii ped blascovaností, která se u nás

^bezpen sií, /.ejtnéna mezi mládeží. A jcAté jednu myšlenku uvádím.

ic dmch sktn slovanských kmenu v Praze nebylo možno, aby vlaste-

cké cittii polských hostii z království nebylo doteno. Byla to národní

\tt, která nedovolila polským dámám z výstavního komitétu, aby zúa«t-

ly se zjevn slavností sletových a tím projevily své nazírání. Taková

uc musí nám býti píkladem. Proto nazvala jsem in Cstcdního spolku

ských žen v této dob odvážným. Ale práv v tch dnech mohly dámy
Polska nabýti nauení a odnésti si domií vdomí, že je rozdíl mezí ná-

dem a vládou. Národ polský i ruský, rusinský i eský stojí a stál by

atrsky vedle sebe. Utlaitelem je vždy jen arístokratísm a duševní tma.

V síních Unilocko-prinyslového musea vystavena byla v tomto mé-

pi sbírka slovenského vyšívání si. Madleny Wan-
lové. Není to nahodilá snúška krásných výšivek lidových. Jsou to ped-
ty vybrané, nejstarobylejší, nejkrásnjší, nejcennjší co do vzorfi, tech-

l^ i malebnosti. Vzácná sbírka, protože každý kus jest vybrán odbornou

lalkyni, každá vc má svou umleckou a starožitnickou cenu. V tom
joívá cena sbírky. Protože všechny pedmty jsou vybrané, bylo možno
^blednouti do umleckého tvoení žen slovanských a shlédnouti výši jeho

tarobylost vyšívání i pletení krajek. Nevím, Ize-li íci, že nejkrásnjší

DU konce šatek a dýnka veleckých epc, které se skvjí krásou vzor,
rvitostí mosaiky, sladností barev a pi tom jsou zdobeny nejstarobylejší

ajkou. pracovanou »na krosiekách«, i je-li krásnjší vyšívání lanž-

(tské, vyzdobené krajkami, o jichž vzniku není pamtník, zlaté a strí-

né, mosaikou zdobené epce, úžasn krásn barvité vzory z okolí Sredu,
pšáce. Lubin, Bezové atd.

Vše tu mluví o duševním život, o umleckém cítní, o schopnostech,

|Unosti. vynalézavosti žen slovenských a chápeme, že na tyto vci nelze

dívat jako na vzácné runí práce, ale že nutno porozumt duchu té

orby, jeho koenu a vývoji. Naše dávné ženy nevyšívaly jen proto, aby
isdobily si odv. Nejstarší výšivky obsahují vždy symbol, svdící
b<Aopoct slovanské, o kultu náboženském, kterým uctívány síly a zjevy

irodní. Tradicí dochovaly se jako základní vzory, které však také pod-

iify vývoji. Ve sbírce sleny Wanklové nalézají se mnohé takové vzory
kladní: skítek, kohoutek, svastika, mí noha a mnohé jiné.

Také v ohledu techniky chová sbírka nkolik vzácných doklad
starobylosti. Je to práce »na krosiekách«, která upadá dnes v zapome-
tí. Na dvou tykách jest napiata osnova, která se prsty splétá od pro-

jredka, tak, že se na obou koncích tvoí krajkovina. Takové pletení na-
pno bylo v staroegyptských hrobech z doby Ptolomaeovy a uenci dlouho

(•dovedli rozluštit záhadu techniky, až nalezena byla u Slovének, Ru-
k a v Chorvatsku mezi lidem.
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Žena v »Sokole« úastní se zdatn, jak potem tak i výkonnos

Slety sokolské, které jsou mezníky v rozvoji Sokolstva i pehlídkami n

rodní zdatnosti a síly tlesné, zdrojem obnovovaného nadšení a vzpruh;

také ukazují vzrst ženské úasti. Po prvé zúastnily se ženy veejnéli

sletového cviení pi IV. sletu v roce 1901 v potu 867, letos cviil

5500 žen. Ckol ženy v » Sokole* je týž jako úkol muže, cviiti tlo, sebt

káze a káze národní. Postavení ženy se stále lepší. Usilujíc o rovno;

snaží se dosíci i rovnocennosti. Spolu s tím zápasem objasuje se úk(

a cíl úasti ženské v Sokolstvu. S poátku bylo nutno pekonávati pec

sudky vi ženskému tlocviku vbec. Bylo dlouho považováno cvier

tla, oblékání se v cviební kroj za neslušné a nedstojné ženy. Pechddei

tch pedsudk byl hledán tlocvik pimený ženskému organismu, al

stále to byl duch mužský, který ovládal cviební obory, a vedl ženy. Tt

prve v poslední dob uplatují se i ženy. A v tom je pravý úel jejic

úasti a vykáže jim v budoucnosti pravé místo a pravý vzájemný pom
muž a žen v »Sokole«. Jakmile ženy ovládly techniky cviení, mohly <í

nich vnésti svoje prvky a vytvoily neb zdokonalily svá ženská cvier

samy. Tím vyšinuly se na roven svým bratím. Jest nyní na nich, ab

samostatn pokraovaly, aby do svých cviení pibíraly prvky jiných slo

vanských kmen, které mly píležitost poznati pi nynjším sletu a vj

tvoily tak cviky v duchu národním a slovanském.

Sokolstvo má velký význam i pro ženy a jich zrovnoprávnní. Duc
rovnosti, bratrství, pravý demokratismus, který vládne v Sokolstvu, pi

právuje prakticky pdu rovnosti ženy. V » Sokole* je uskutenna. Pi

tom mile psobí oslovování žen muži názvem »sestiko«, ímž vysloven

je nžná družnost a oslovením >vy«, kterým proievena úcta, aniž by 3VÍ

dlo tykání k dvrnostem.
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ZPRÁVY.

Ideový pomník autorovi »£mila<.

Na letošek pipadlo dvousté výroí narozenin J. J. Kousscau-a. Rzným
\k'u\ l)yla t.ito památka oslavována. Mezi zpsoby nejpiniécnéjší

nejvýznamnjší poítám založení »L'Institut J. J, Rousseau pour les

ences dc TEducation* (Ústav J. J. Rousseaua pro védy výchovné) v 2c-

|vé. V íjnu letošního roku bude tento ústav oteven pod vedením pro-

ijsscra Piorrc Bovet-a.

Zdá se, že institut se mže státi mezinárodní ústednou paedagogické

idy. Bude totiž nejen skutenou a praktickou školou, která chce podávati

m kursy vyuovací, ale zárove též vdeckým ústavem, který hodlá

inati studia theoretická v oboru paedagogiky a ve všem, co souvisí se

ifOtem. s vývojem, s duší dítte. Principem výchovy a studia o výchov
ide, že výchova dítte má se díti zvnitku a ne z vní, má záležeti ni-

>li v zevnjším tlaku se strany uitelovy na žáka, nýbrž v innosti sa-

ého žáka, v innosti, která jest výslednicí vnitních pohnutek. Cílem vy-

ovatelovým bude: poznati tyto pohnutky, které uruji innost, a pak

avésti v pohyb tím, že se dít postaví do vhodných podmínek.

K theoretickému studiu otázek výchovných a s výchovou souvi-

jách sdružují se v Institutu Rousseau-ov pední pedstavitelé paedago-

ky, filosofie, psychologie, medicíny ze všech zemí, bez rozdílu filoso-

dtých smr nebo jiných rozdíl. Jmenujeme nkteré: ze Švýcar Fritschi,

iditel »Pestalozziana«, Zoelinger, redaktor Revue hyg^ne scolaire

Curychu, prof. abbé Devaud z Frýburku, prof. Dubois z Bernu, F, W.
^ster; mezi anglickými leny jest známý Sir William Ramsay, z Nmc
)ský W. Ostwald, jenenský W. Rein, mnichovský Kerchensteiner, za-

jadatel »Arbcitschule«, Karl Groos; z Francouz Buisson a Payot, Bou-
6ux a Compayré, Charles Wagner; Ernest Solvay v Bruselu, rektor

mní university Dr. Demoor a Decroly, odborníci v otázkách pée o za-

"dbanou mládež, van Bierviiet, editel belgického »rinstitut national de
édoloo^ie«. z Ameriky Stanley Halí, president Clarkské university. Od-
»míkni toto nejsou pouhá jména, nýbrž vtlené programy a zárove
i výsledky moderních snah výchovných.
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Když byl pracován program institutu, vyslovovali nkteí poclij

nosti zdali jcH pimeno dáti v elo ústavu jméno Rousseau-a, kte

pece byl cizí positivní method a vd, o které se ústav má opírati. /

novoty, které propagoval Rousseau svým Emilem, ve vychovatelství ved

k moderním názorm plynoucím z vdy biologické, psychologické, socio!

gické. Rousseau pedevším razil cestu základnímu zákonu, že není m
slitelna paedagogická vda, která se nezakládá na podrobné znalosti dts
duše.

Mezi pomníky J. J. Rousseau-a bude ženevský institut pro výchov

vdy nejtrvalejším a nejúelnjším. —



Pestávka v dohodování.

ádné prácí, žádnému jednáni pestávky nebývají na prosf)ch

a proto jen neradi jsme slyšeli, že vyjednavai o eskonéme-

1 dolKxlu koncem ervence tak byli unaveni, že nastati musela

Itávka v jednáni. Než v otázce dohody eskonémecké rádi jsme

misty a chceme véit, že tato pestávka zdaru dohody neuškodí,

sme to véit pes to, že práv ped samyin ukonením {x)rad do

tjnosti vnikly zprávy, které musely všechny upímné pátele

Ddy naplniti dost vážnými obavami. Naposled jednáno o úprav

kových pomr pi úadech pražských a poštovních v Cechách,

pi tomto jednání nebylo možno pes všestrannou snahu nalézti

rnuilky oIk* strany uspc^kojující, a proto vzato jinak pochopitelné

lavení vyjednava za záminku odroiti pokraování v poradách na

)bii pddzimní.

Kam až dosavadní jednání dosplo, jaká se dosud stala usne-

ní. v em docíleno dohody, je dosud tajemstvím. Dodržují je

•jednavai eští i nmetí. Vcn se toto tajení dosavadního pr-
'hu a výsledku jednání jen tžce dalo odvodnit — je pec jisto,

na žádné stran vyjednavai neoekávají, že by dotyná veejnost

hválila njaká píkoí nebo násilnosti a jist podobných nepípust-

ch obtí žádná strana nepinesla, už proto, že pi klidném jednání,

i upímné vli a snaze k dohod podobných obtí není teba. Co

eská nebo nmecká veejnost nesnesla už ted, nesnese ani pozdji,

co ji má uspokojit pozdji, uspokojí ji jist už dnes. Než z dvod
rmálních dosavadní zamlování se všeobecn toleruje, optný dkaz,

snaha k dohod a poteba smíru se na obou stranách pociuje

v nejširších vrstvách. Dosud všecko je ujednáno takka en petit

mité, a vyjednavai sami se svými usneseními musejí projít, jako

inte, peklem a oistcem do ráje. Je tudíž formáln nemožno ozna-

:>vat výsledky díve široké veejnosti než sborm povolaným a

cleným k definitivnímu usnášení.

Pece však nkteré zjevy z posledních dn poradních vzbudily

ve veejnosti dohod pející jisté znepokojení, ponvadž chování

NAŠE DOBA. R. XIX.. & 11.. 1P12. 20. srpna. ;-,|
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se vlády zdá se víc než divné. Modus procedendi pi dosavadníir

celém jednáni neodpovídal zcela oprávnným požadavkm eskýrr,j

a vynesl našim vyjednavam výtku nepipravenosti. Ta výtk

platila asi hlavn okolnosti, že eští vyjednavatelé nevstoupili dc

jednání s pevn ustáleným a právoplatn ustanoveným programem
j

máme za to, že ást poslanc, na jednání pímo nezúastnných, al(j

ke konenému usnášení v plenu pirozen povolaných, ješt dneíj

neví, jedná-li se na základ staré dvojjazynosti anebo jednej

jazynosti a do jaké míry. A snad ani všem vyjednavam pi samérr-

jednáni není jasno v této hlavní a zásadní otázce. Dr. Koerner ovšen

jednojazynost, na kterou na p. dr. Kramá pistupoval teprve p

zdji a opatrn, zastával odjakživa. Jist ona výtka neplatila kvaliíi

kaci k jednání, jen ta zásadní pipravenost a jasnost scházela a tín

práv onen modus procedendi nám nebyl vždy prospšným. Nmc
pišli do jednání s uritými požadavky a teprve nyní naši zástupe

se ohlíželi a radili o tom, co se Nmcm má povolit a co za to žádat

Pamatujeme se, že tento zpsob jednání nám svého asu stejn m

prospl, když se jednalo o zízení eské university : naši vyjednava

stáli na stanovisku utrakvisace university, kdežto Nmci ihned chtl

jednojazynost obou škol vysokých a tím nás donucovali a skuten

donutili (ovšem že v náš prospch) k ustupování, ale za tyto ústupk

jsme nieho nezískali. Ale konen pi tak zevrubném a podrobnéi

jednání se i nedostatky takového postupu dají hojit a jist meritorr

znanjší škody z toho nevzejdou. Co nás hlavn neuspokojuje pi

celém jednání, je postup vlády, který, jak se zdá, je pravou píinoi

pro se v ervenci jednání dostalo na písinu : v otázce jazykov

úpravy vbec, u pošt zvlášt vysoká vláda asi sama neví, kam se pi

stavit a v otázce té jest státní správa nejnepipravenjší, jakoh

vbec nebyla ekala, že se jednání pošty dotkne, jakoby byla ekal;

že eští vyjednavai se i na dále spokojí s dosavadním stavem v
u úad, které snad mají s obecenstvem nejvíce styk. A tím

i kdyby nebyla chtla — vláda posílila zbyten stanovisko a post;

vení Nmc, ímž pirozen se jednání nepomrn ztížilo. Je známe

že praxe pošt v Rakousku je založena na njakých zažloutlých d(

kretech z dávného minulého století, že na tato ustanovení svtlo m(

drní správy veejné a zejména jazykového práva ješt nikdy n(

zasvitlo. Ten stav vcí, úpln nmecké a centralistické zízení n;

šich pošt bylo jaksi skrytou državou Nmc — proto ten povy!

když dr. Fiedler co ministr obchodu se pokoušel nkteré nejkiklí

vjší ostudy jazykové u pošt v Cechách odklizovat a odtud pokažt

I
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'vyk, kdy/, žáflámc, ani ne tak z dflvodfi politických nebo jazy-

!i, nýhrž isto hosixxIáfHkých. Kamcmtatný poboný úad poÁtovní

tiilny v Fr.-uc. Najednou a ke váemu na konci jednání dr.

(Her v poradách zaal o poštách — zástupcové vlády nebyli Kchopnt

' noiit stanovislxa a Nmci téchto ro/paki vlády využili ovšem

l)C a nechtli v otázce poštovní pipustiti žádné závažné zmény

idniho stavu. K takovému odporu by se jisté nebylí fxlhrKlIali

iiuMia když už se zdálo a všeobecné oekávalo, že dohoda jesté

l)iidc dojednána — kdyby jim nejistota vlády pravé v této

nebyla dodala odvahy. Z tohoto postupu vlády, vlastné z této

\ i<ji mohou mít jen Ncmci prospch, ponévadž — a to už

hiidou dokazovat, že svým stamwiskem vlastn zachra-

uiuMii provízování poštovnictví. fíí-lí se požadavky

skuten tomuto nerušenému provozování, musela pec vláda

li ad prohlásiti, co a jak a ncpenechávati poštovnictví Ném-
j.iko njakou [xilitickou a národnostní državu. Nejen že se,

už jsme ekli, takovým jednáním modus procedendi posunuje

iáš neprospch, on vyvolává obavu, že vláda, alespo nynjší, ne-

le provádt dohodu tak, jak bude ujednána, anelx), že alespo bude

l>raxi hledt všelikými obtížemi rzné zmny, dojednané v náš

Ispéch, zmenšovati. Jaké následky by pak pro celou dohodu a pro

Icko smýšlení v Cechách takový postup vlády, po pípad poštovní

avy (sekní chef a generální editel poštovní Wagner-Jauregg
!

)

í musel, neteba teprve dokládat. Vždy jsme práv nyní vidli,

se Nmci ihned odvolali na známý výnos sekního chefa a teh-

'siho správce ministerstva obchodu, dr. Mataji, v nmž eština

tervch pípadech oznaována jako pípustná! Je jist dovoleno

lybovat o tom, že byrokracie, která ped málo lety dovedla pe-

Iiti nového tenkrát ministrpresidenta bar. Bienertha, který jist

iTifol vyvolat boje s eskými poslanci, o samospasitelnosti nmecké
c všem oboru poštovní správy, tak beze všeho se podrobí praž-

il usnesením.

'ak eeno, kdybychom i chtli viti, že vyjednavatelé naši

zázraky pi poradách tch, obavy vzbuzené tímto postupem

tim se nedají zahnati docela. Nám neteba teprve zvláš po-

vát k tomu, že naše obavy jsou jen následkem a výsledkem

né snahy po konené dohod s Nmci, páli jsme si jí vždy

x.íždé situace, teba že ne za každou cenu. Ale práv ponvadž

. že na obou stranách zdrcující vtšina si nyní dohodu peje,

me aby nešikovným postupem vlády se staly chyby pozdji ne-
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I
napravitelné, chyby, které za nedlouho by zniiti mohly výsledek t

obtížného jednání a práv dobré oné nálady. Pejeme si, aby za{

atá a tak utšen pokroilá práce vyjednávai byla tentokráte si

ten dokonána a vyslovené zde nkteré z našich obav mají pisp

jen všestranné opatrnosti. Nám poád víc a víc se zdá, že se s

vyrovnáni s Nmci po stránce jazykové dodlati má ím dív t|

lépe, ale že provádní té dohody se má odevzdati vlád, která bii

zárukou, že to, co v Praze bylo ujednáno, bude provádt vždy i
v duchu dohody, v duchu oné klidné a smírné nálady dohodov

j

u obou národ v Cechách, která jedin významné dílo toto umožn;

až dosud a umožní až do posledního zakonení po nynjší pestáv i



i.itiií linanni hospodáství rakouské i v druhé

olovici naší monarchie a povážlivá nebezpeí

jeho.

Napsal prof. Jan Kolouiek

I

(Pokraováni.)

II.

ekotný vzrst státního hospodáství v Cislajtanii proti

statním státm. Tžké zdanní chudiny v Rakousku.
Zneužívání státního úvru a selhávání jeho.

Statni vydáni rakouská a jich vývoj hlavn v nynjším století.

V r. 1867 ped rozdlením ponarchie ve dva samostatné státy

lo celé Rakousk o-U h e r s k o roního vydání 846*8 mil K.

v tom ješt bylo zahrnuto 38-2 mil. K válené náhrady Prusku a

ii 29*6 mil. K na stavbu nových železnic. Odeteme-li tyto položky,

tehdejší dob arci zcela mimoádné, zbývalo by 779 mil. K všech

.dných státních vydání pro celou monarchii ! >— V následujícím roku

Í68 Cislajtanie sama mla jen 478^/2 mil. K roních píjm.
Jak dkladn se to zmnilo za 44 let od tch dob ! Jak titrnými

ví se tehdejší výdaje státní proti nynjším! — Podle prozatímního

upotu íšskou radou pijatého v ervenci 1912 budou státní vy-

iní cislajtanská obnášeti celkem asi 3050 mil. K (bée-li se zetel

i potebné jejich doplnní vzhledem ke zvýšenému spolenému

apotu celé monarchie). — Tedy v dob 44 let vzrostla státní vy-

iní cislajtanská na sumu 6'4násobnou.

Tento vzrst našeho státního hospodáství je úpln bezpíkladný.

JDrovnejme jen s tím francouzský státní rozpoet. Ke
l:k>nku vlády Napoleona III. inila francouzská státní vydání

100 mil. frs, kdežto pijatý rozpoet pro rok 191 2 vykazuje

|ax)uhle vydání asi 3500 mil. frs. Vzrostla tedy francouz-
.<ástátni vydání pouze o 67%. za touž dobu, co cis-

lijtanská se zvýšila na sumu tém 6V,-n á s o b n o u.
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Ovšem k francouzskému rcxzpotu dlužno piísti ješt vedlejší re

poctová vydání (budget annexé) na železnice a jiný majet

státní. Ale i s tím vším nepesahuje francouzský budget mnoho pi

4000 mil. frs a tedy se sotva zdvojnásobil proti d

bám za Napoleona III. Krom toho ve Francii státní moc

mnohem širší ve svém rozsahu nežli u 'nás ; tam není tak finann t

ležitých autonomních hospodáství, jakými jsou u nás jednotlivá ki

lovství a zem. Ve Francii stát na p. vydržuje sám obecné i ji

školství, pokud náklad na n se uhrazuje z veejných prostedí

Nejpovážlivjším je pi tom, že tento úžasný vzrst statni:

vydání pipadá hlavn až do posledního desetiletí (od r. 1902),

vlastn nejvíce do posledního ptiletí (od r. 1907). Uvidí se

sestavíme-li státní vydání, poínaje rokem 1882. Podle rozpot b;!

státní rakouská vydání v milionech korun (zlomky milion jsj

opomíjeny) :

roku 1882 1895 1898 1902 1907 191 1 19Í

milion K 1025 1330 1498 1715 1S91 2882 301

V pomrných íslech znázornn bude tento vzrst

:

roku 1882 1895 1898 1902 1907 191 1 151

1000 1298 1462 1673 1845 281 1 29^

Za 30 let (1882— 1912) se státní vydání tém:
ztrojnásobila. Ale tento úžasný vzrst urychlil se práv v ní-

novjší dob. V tinácti prvých letech (1882—1895) stoupala vyd;i

ješt dosti mírn, celkem jen o 29'8% ;^ kdežto v dvaceti prvých letd

(1882— 1902) vzrostla vydání o 67-3% (za sedm let 1895— ictí

o 29%, tedy tém o tolik procent, co v pedešlých tinácti). V p-

sledním desetiletí (1902—1912) inil vzrst sti-

nich vydání 77-8%, o mnoho procent více nežli i

celých pedešlých dvacet let a v posledním pétilí

byl vzrst úžasný: 61-3%. Tedy v tomto ptiletí (1907—1912) p-

bylo státních roních vydání 1159 mil. K, o mnoho více, nežli il

celý státní rozpoet v r. 1882. <

Naše státní vydání pibližn pes 3300 mil. frs ron zstaví

již nepatrn za francouzskými 3.500 mil. frs.

Na hlavu pipadá pak v Rakousku asi 113 s

státních výdaj, kdežto ve Francii pouze ai

8S frs. Ovšem bylo by nutno k francouzskému rozpotu pipo i

ješt výdaje na státní dráhy francouzské, ale i s tím by podíl státnh

^ V téže dob však francouzská státní vydání vzrostla pouze o l/o

a ve Velké Britanii s Irskem jen o 7Vo-
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mi franroiizskýoh inil fxmzc nco iii.il<> pen loo fm na hlavu,

,

, .1 y o nkolik frs roni- m é n , ticž li v C i » I a j-

ta
n i i. K tornu jcšt dlužno u nás piísti olirovská vydáni zemská,

ikrcsni, ol)ccni a na jiné samosprávné úely, která ve Francií jsou

inrn ikrovnéjsí, nežli u nás. — Tak se všemi vydáními departc-

III, arroiulisscment a jiných korporaci (kromé olx-i) byla v.scchna

jrá vydáni ve Francii na r. 1912 4.498 mil. frs rozpotena; což je

i' 114 frs na hlavu.

V A n K 1 i i Tia r. 1913/13 veákera -poteba státní je roa^potena

I na 187 mil. £ = 4488 mil K, což iní asi jen 96 K na hlavu.

.'\ jak bychom se chtéli rovnati ve státních vydáních « Francií

*
' i když jsme proti nim o tolik chudší? Za vlády

11 a III. byl francouzský rozpoet státní
In více než tynásobný proti císlajtan-
niu; dnes se oba rozpoty skoro sob rov-

I 4 j i.

I Cislajtanský státní rozpoet je krom toho velmi neupímn
ivován. etná a veliká jeho vydání se v nm ani neobjevují neb

ne v plném svém dosahu. Tak na p. všechna veliká vydání na

.:broj vojska, na stavlxu válených lodí, na itpravu vodních tok,

a zbudování drah, které jist nebudou dávati žádného istého

ýnosu, na doplnní telefonní a telegrafní sít a podobná jiná kryjí se

lovými výpjkami a do rozpot se nejvýše zaazují úroky z tchto

lýpjek. Ale všechna tato t. zv. mimoádná vydání nejsou nijak

imoádnými, nýbrž opakují se pravideln a pouze to by mohk) býti

i nich mimoádným, že ^požadavky ty stále jen rostou. Tedy opravdu

Ipimn sestavený rozpoet musil by udávati vydání ješt nepomrn
jyšší. 2e se tak upímn nerozpoítává, pro to je víc než dostateným

lysvllením a dvodem, aby se zakryly obrovské deficity, které hrozí

jtlaiti a rozrušiti všechno naše hospodáství veejné.

I Nevyliuji se tím zde nijak snad pesimisticky naše finance.

íq)opíratelná fakta sama dosti zeteln mluví

:

I Od r. 1901 do r. 1912 bylo vydáno (dle Plenerovy ei
panské snmovn 3. ervence 1912) celkem 1746 mil. K nových

nt rakouských, nepoítaje v to všechny železniní
1 u h y, které byly bu pevzaty od soukromých spoleností, nebo

:eré byly nov vydány na uhrazení koup nebo stavby státních drah.

ío znamená tedy, že prmrný roní schodek státního hospodáství

tfi

tchto 1 1 let inil pes 158 mil. K. Také ná r. 1912 P 1 e n e r odha-

Dval státní schodek na 112— 1 18 mil. K. V tom ješt nejsou však ob-
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sazena zcela bezpená pekroení rozpot od spoleného ministerstva

vojenství, jakož i jiná jen na as odložená nezbytná vydání.

Jak se mnoho hodlá ješt hešiti na úvr, je vidti z rznýcl

plán pro nejbližší budoucnost. Ministerstvo vojenství bude žádat

na doplnní dlostelectva, na houfnice, na vzducholodi a jinou yý
zbroj prozatím asi 275 mil. K ; na staiv<bu válených lodí se potebuljd

také nkolik stovek mil. K, — ale pevné íslo se ješt úpln nezná

Na regulace vodních tok a na vodní dráhy nepostaí snad an

400 mil. K, Obrovských investicí bude jpotebí na ádné opaten

a vypravení státních drah. Ale bude nutno krom toho vystavti tak

celou sí vedlejších drah, které stát musí garantovati, nebo na kteii

,

pímo musí sehnati stavební kapitál a dráhy ty budou po vtšin bej'

výtžku neibo pímo pasivními i svým provozem.

Celkem se tu jedná o kapitály pesahující daleko tisíc milion V

a to pro nejbližší doby. Pouze úroky z tchto nových dluh budot

vyžadovati roních vydání na 60 i více mil. K. K tomu na zlepšen

postavení státních zízenc — a patrn i dstojník — bude poteb

ohromných sum (jist siln pes 100 mil. K ron). Brannou refor

mou zvýší se vydání na spolené záležitosti v monarchii pouze pni

r. 1 91 3 o 65 mil. K, i další stupování výdaj tch je nepochybné

Sociální pojišování bude od státu vymáhati jist pes 100 mil.

ron, ^— dojde-li ovšem vibec k nmu. — Podobn také financ

zemské a jiné samosprávné jsou v úplném rozkladu a stát jim nejal

vypomoci musí. Netiiní-li tak v as, budou pozdjší nutné obti

mnohem horší a tžší.

Není tedy nadje, že by se vydání státní dala njak zmenšítji

ba ani nelze doufati, že by se jejich pílišn rychlý vzrst dal jen po

nkud zastaviti. Ženeme se jakoby po naklonné ploše, vydání nar
stájí pímo jako záhubné laviny. Jaký toho bude konec, tžko lz<

pehlédnouti. Je skuten obava, aby z toho nebyl naprostý úpadel

státní a všech ostatních veejných hospodáství. Jak to zhoubn p;

sotbí na úvr, je vidti z toho, že státní, zemské a jiné komunáflu

úpisy vbec nelze odbýti.

2. Píiny rostoucích vydání státních.

2e výdaje státní v Rakousku tolik vzrostly, pro to jsou velm

mnohé píiny a dvody.

Pedevším byla díve státní pée o hmotné a kulturní zájm;

obyvatelstva píliš chatrná a zhola nedostatená. Jenom nkteré dc
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fidy nám to dkladné ozejmí : Z pošty, telegraf, telefon a z po-

:)vní si)()itx:iny byk) roních píjmu roz[)oteno:

v roku 1867 1895 *9í2

mil. K| 5*6 85 pes 200

, Tedy za 45 let jsou tyto píjmy skoro 3|6násot>né.

f Vydání na dráhy hlavn státní (ministerstvo železnic) obnášely:

v roku 1892 1907 1912

milion K 144 304 762

Tedy za dvacet let (1892—1912) vydání na železnice vzrostlo

sumu 5*3-násobnou a za ipét let posledních (1907— 1912) na

tnu 2Vj»násobnou, což se vysvtluje pevzetím nejvtších soukro-

^ch drah ve vlastnictví státní (na p. severní dráhy Ferdinandovy,

ské severní dráhy, dráJiy státní spolenosti, severozápadní dráhy,

pch tch v posledním ptiletí). —
Jiná píina vzí ve všeobecném zdražení životních poteb. Stát

n zejména je nucen ,platiti dráže veškery etné služby, kterých

tebuje: platy státních zízenc se zvýšily, mzdy stouply a také

cné poteby skoro vesms se zdražily.

Ale vysvtlení to nestaí však pro samo poslední ptiletí, kdy

Ikem úkoly státní píliš nevzrostly, ani se nezvýšily platy státních

izenc. Nebo vylouíme-li, co stát vydává ná státní dráhy (vy-

tli ministerstva železnic), ze sum státního rozpotu, objeví se nám
sledující rozvoj státního hospodáství od r. 1907:

Vydání ministerstva železnic bylo:

v r. 1907 1911 1912

mil. K 304 750 762

•ti tomu všeho vydání státního bylo:

v r. 1907 1911 1912

mil. K 1891 2882 3050

pomrn 1000 1524 1613

Tedy rozpoteno bylo vydání bez ministerstva železnic:

• v r. 1907 191

1

1912

mil. K 1587 2I3;2 2388

pomrn 1000 1344 1505

Nebéeme-li tedy zetel na siln zvtšená vydání železniní a

flouíme-li je ze státního rozpotu, pozorujeme, ž e

statní rozpoet státní vzrostl za pt let o 50!.^%

sa poslední rokocelých 12%. A pi tom nej sou v rozpotu

Ir. 191 2 obsažena vydání na výzbroj vojenskou, ani na stavbu vá-

bných lodí — (to hradí se novvTni dluhy).
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Lépe se již vysvtluje narstání státních vydání jednak zvyš

nými nároky spolené vlády, jjednaik ,úžasn stoupajícím státní

dluhem. Práv pro r. 19 12 iní zvýšené požadavky jenom u ministc

štva vojenství a zemské obrany, pokud je kryje Rakousko, asi 70 m
korun. Na nový dluh pibylo 11 mil. K vydání, v em nejsou obs

ženy mimoádné úvry, které se kryjí z pebytk a hotovostí státiii

pokladen.

Jinak ve všech oborech státní správy .požadavky stále se stu

ují. Jednotlivé zem, zvlášt eské, byly vládami zcela maces-

odbyty, i naléhají tedy, aby dívjší opomenutí byla napravena,

tím ibývá vzbuzena žárlivost také tch zemí, které díve byly k

opateny (zem alpské) a zem ty iní nároky na podobné zvýše

státních vydání, jako ony zem, dosud zanedbávané. Podobn kd

koli nkterý národ, jehož kulturní a hospodáské poteby dosud n

byly ádn opateny, vymže si po dlouhém boji napravení nkt;

rých starých kivd, ozvou se hned privilegovaní národové, aby se ji

dostalo podobného nadlení.

Když na p. zídí se njaká nová, nejvýše už potebná ški

eská. Nmci v Cechách nebo na Morav žádají hned podobný úst

pro sebe, teba by jich už mli nadbytek. — Když se chce konec

upraviti njaký vodní tok v eských zemích, dostaví se hned zástuf

zemí alpských s podobným požadavkem, akoli se tam dosud na sta

by vodní spotebovalo nepomrn více nežli u nás atd.

Velmi mnoho pro vzrst státních vydání píinuje také zpsi

hospodaení se státními podniky, jakož i pílišné zbyrokratisová

a scentralisování veejné správy. Naše státní dráhy na p. mají n

pomrn vtší vydání na týž výkon, nežli státní dráhy pruské a v.

mecké vbec.

Pro rok 1912 je na státní dráhy rakouské rozpoteno mimo n

klad na státní železniní dluhy a mimo státní píspvky garantoA

ným drahám asi 720 milion korun, zaež obnáší celkový d

právní výkon 5.860 milion kilometr vozových. (Vozový

kilometrem rozumí se výkon : železniní vz dopraviti na vzdálend

I km.) Patrn tu jeden vozový kilometr by stál 12-3 h (halée),

nmeckých drahách však bylo v r. 1909 vykonáno 26.612 milioí

vozových kilometr, a celkové vydání na to bylo 2007 mil. M, te

na I vozový km 7-54 pfeniiku, asi S'^/^ h. K d y b y s e bylo v yd

lov Nmecku na každývozový kilometr steji

jako v Rakousku, (byl by tam pebytek provol

I
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b n h sející 836 mil. M proménil ve znaný deficit

si 114 TTl i I . M

.

< '\ :;i 11 1 i- dráhy jsou tak nerozumn spravovány, že vedle

emnicli i^cditeUtvi (teritoriálních) jsou ve Vídni jeíté editelství

^valých soukromých lrah (severní rlráhy Ferdinandovy, rakousko-

lerské státní siH)lenosti a severozápadní drUiy) a k tomu v Praze

íditetetvi Ccské severní dráhy. Na p. do Prahy ústí dráhy pod lé-

a j í c í tyem rzným editelstvím (pražskému, spol.

átni, severozápadní a eské severní dráhy), j)ro nž by pirozené

psti hyk) editelství jediného, ovšem jen do takové vzdálenosti od

nié Prahy, aiby tím pehled provozu se píliš neztéžoval.

7.0 tento smíšený systém rzných editelství zcela nesoustavné

'Izcných byl vbec zaveden i zachován, vysvtluje se jednak národ-

imi nároky rakouských Némc, aby procento zízenc nmecké ná-

ídnosti bylo nejen nezteneno, nýbrž ješté vzrostlo, jednak jsou

vinny požadavky obce vídeské, aby se všecka správa scentralí-

ala v hlavním a sídelním msté.^ Ale tato nesoustavnost a pí-

Sné scentralisování správy železniní mstí se pravé nedostateným

imateným výkonem dopravním. Naše dráhy potebují z tch píin
nohem více zízenc, které stát musí pak velmi hul)ené platit, a

jich dopravní výkon je pak mnohem nedokonalejší nežli v soused-

ím Nmecku. Pro pílišný náklad provozovací a z nemístného spo-

ini na druhé stran nebylo ani poízeno s dostatek provozovacího

irku. jak to bylo již v pedešlých úvahách prokázáno, ani ne-

^'lo postaráno o náležité vybudování drah (potu kolejí, staniních

iízení, skladiš a jiných budov atd.). Tím všecka naše železniní

pprava vázne a její provozovací náklady tím více jen rostou.

Podobné pehmaty se djí také v celé ostatní správ veejné,

ik státní tak i samosprávné (autonomní). Všecko úední jednání

fvá náramn tžkopádným a je spojeno se zbytenými náklady.

^t trpí pebytkem úednictva, kterému se nicmén ukládá píliš

noho po vtšin zbytené práce
;
pílišný byrokratism tedy zdra-

ije, ale i zhoršuje všecku státní správu. A ík tomu se pojí etné

rzné nedostatky celé samosprávy, jakož i asté rozpory mezi sprá-

> Pro Víde byla vystavna »Vídeská mstská dráha < (>Wiener
fadtbahn*), aby se Víde vyrovnala Berlínu, který raá ovšem zcela jiné

>pravní poteby. Tato luxusní dráha s provozovací délkou pouhých 37*9 km
[kazujc roní provozovací schodek od iVs až do iVs mil. K. S roními

oky jejího ohromného kapitálu ttavebniho, na nž stát pi^spivá nejvtší

Bti, obnáší státní roní schodek z této dráhy 11'/* rnil- K.
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vou státní a samosprávou, které podmiují další nové náklady ve-<

ejné, ale zárove celá administrativa stává se tak složitjší, ne-'

jistjší a také se podstatn zhoršuje.

Nejvíce rostou ovšem vydání spolená na vojsko a na námoní^

lostvo. I

Na spolené záležitosti monarchie bylo rozpotena

pro celou monarchii

:

'

v r. 1899 191

1

1912

asi 330 540 620 mil. K 1

(ísla ta jsou vesms neuritá, jelikož rznými mimoádnými*

výdaji, dodatenými úvry a pekroením povolených vydání se vý-i

sledky rozpot každého roku valn mní.) — Za tináct let se tatd

vydání zvýšila o 88%

!

Na rakouskou zemskou obranu vedle toho bylo povoleno v ror-l

potu na rok 1899 50-5 mil. K, na rok 191 1 97-1 mil. K, tedy za 12 lell

o 92% více! Nyní však po rozmnožení potu novák vydání ti

vzrostou ješt nepomrn proti pedešlým letm.

Na státní dluhy cislajtanské bylo úrok roz-

poteno :

v roce 1909 1910 1911 1912

mil. K 35 5
"9 406-2 450 (asi) 460 (asi)

Vzrst tchto vydání za ti léta asi o 104 mil. K a snad o víc<

je zajisté ohromující, i když béeme zetel na nové dluhy železniní

které v nich jsou obsaženy.

3. Státní vydáni cislajtanská proti ostatním hlavním zemím (velmol

cím) evropským.

Také v jiných elných státech pozoruje se veliký vzrst státnicí

vydání, zejména vNmeckuav nejvtším jeho stát v Prusku
K pruskému rozpotu pipoítáváme (podle pomru obyvatel) jMÍ

61-9% rozpotu nmecké íše. (Pi tom nutno vylouiti z vydárr

íšských, co se z nich pikazuje jednotlivým státm z rzných íš

ských dchod.)
Podle toho pipadalo by spolen všech státních a íšskýc

vydání na Prusko (ádných i mimoádných):

v roku* 1882 1895 1910

mil. M. 1360 2422 5246

pomrnými ísly 1000 1781 3857

1 Rok budgetni tam poíná 1. dubnem a koní 31. beznem roku n<

sledujícího.
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Patmi státní vydáni pruská vzrstala nqxjmérné rychleji jeité

ležli v Cislajtanii. Ale Pruiiku má proti tumu ohromné zdroje pfíjmfi

svých rzných státních podnik a ze svého nahromadéného stát-

ního jmni: Veikery státní ádné píjmy pruské (l)ez íiských

iíjniii) inily podle rozpotu na r. 1910— 11 3504 mil. Maz toho

la .pruské statni dráhy pipadalo 1994^2 mil- M (skoro 57%) a na

(Statni dchody ze státního jmcní 593 mil. M (ili témé 17%-).

Tedy íkx mála ti tvrtiny státních píjm pruských jde na úet stát-

|ích podnik nelx) státního jméní a obrovským jejich vzrstem je

árovc iKKhníncn vzrst všech ostatních vydání. Jen néco pes 26%
tátnich vydáni hradí se jinak nežli výnosem ze státního jmní a ze

Ptitnicl) iMKlnik — (tedy hlavn danmi a správními poplatky). —
Jak zcela jiné a výhodnjší je pak hospodaení státní v Prusku

roti Cislajtanii, jx^známe, když se sútují úhrady na vojenskou a ná-

loni moc i na zahraniní záležitosti podle rozpot cislajtanských

nmeckých : V Rakousku-Uhersku bývá užito na krytí spolených

áležitostí výnosu cel a zárove inil nad to v r. 191.1 podíl cislaj-

ský, cly neuhrazený, asi 234J4 mil. K. V tom ovšem nejsou obsa-

dy veliké nové náklady branné reformy ani nebyly do toho zahrnuty

linioádné výlohy na výzbroj pozemní i námoskou kryté novými vý-

Jkami. Proti tomu byl istý výnos drah (provozovací bez ohledu

. úrokováni železniních dluh) rozpoten asi na 90 mil. K, istý vý-

>s slátnich les, statk (i náboženskému fondu patících), ze stát-

1 dol, továren a z jiných podnik (ze státní tiskárny, z mincovny,

imoovních úad atd.) byl rozpoten asi na 13 mil. K. Dále byl istý

vnos pošty, telegrafu a telefonu a poštovní sípoitehiy preliminován

si na 22 mil. K, a podíl na zisku Rakousko-Uherské banky inil sotva

niil K. Tyto všecky podnikatelské isté výtžky a výnosy rakou-

kého státního jmní páily se tedy asi na 130 mil. K. Tím se krylo

vdáni na spolené záležitosti monarchie (v podstat na zahraniní

vžitosti a spolenou moc) až na sumu 105 mil. K, k emu pistu-

alo by neuhrazené vydání na zemskou obranu cislajtanskou asi

.. mil. K.

Tak tedy po srážce cel, ipo úhrad všech výdlkových a výnoso-

ých výtžk, plynoucích ze státních podnik a ze státního jmní,

bývalo v Cislajtanii r. 191 1 hraditi na zahraniní záležitosti a na

rannou moc asi 200 mil. K istých vydání krom ostatních
limoádných náklad a krom vydání zpsob e-

vch brannou reformou.
Proti tomu byla situace v Prusku takováto

:
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I
Na r. 1910

—

II bylo v íšském nmeckém rozpotu zaazenc

istých vydání v mil. M

:

na zahraniní záležitosti asi 19

na vojsko 786

na námonictvo 330

dohromady ii35

od ehož odetemež

:

istý výnos cel 69

istý výnos pošt, telegr. a telefon 69

istý výnos íšských drah, íšké ti-

skárny a z íšské banky 37

zbývalo by tedy hraditi nekrytého schodku z tchto

íšských záležitostí podobných spoleným záleži-

tostem v Rakousku-Uhersku asi 402 mil. M.

Z toho poítejme na Prusko 61-9% (podle pomru

obyvatel), tedy asi 253 mil. M.

Prusko však mlo na r. 1910— 11 rozpoteno istého pebytku

ze státních drah 4497 mil. Maz ostatních státních podnik a ze

státního jmní 119-4 mil. M, tedy dohromady 569 mil. M. Odete-

me-li od toho, co by Prusko musilo dopláceti na spolené záležitosti

podle zpsobu cislajtanského, zbývalo by mu nicmén ješt 316 mil.

M roního pebytku na ukrytí všech vlastních státních vydání. Tím

by tém zaplatilo všechny povinné úroky ze svých státních dluh až

na nepatrný zlomek asi 18 mil. M ron. (Úroky ze státních dluh

pruských inily dle rozpotu na r. 1910—^11 asi 340 mil. M.) Tak

velice pízniv jeví se finanní situace pruská proti rakouské.

Rakousko mlo totiž ped uzákonním branné
reformy r. 191 1 po srážce všeho istého výnosu
cel a výtžk ze státního jmní a ze státních

podnik roního istého vydání na spolené zá-

ležitosti (na zahraniní vci a na brannou moc spolenou i vlastní

zemebranu) a s i 200 mil. K, což po pijetí branné re-

formy a všech nutných doplcích na zbrojení
nyní se zvýší ješt snad až na 300 m i 1. K ron,'
K tomu se pojí nutné úroky ze státních dluhíí

roní sumou 460 mil. K (po odetení uherského píspvku).

Tedy celkové isté vydá 'ní na spolené záleží-'

tosti a na úroky státních dluh vRa kousku, po-

kud není uhrazeno cly a výtžky ze státní hr
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' < < I i :'. podnikání, <"•
i ti i 1 o l> y r o n é 66o až t n a d

il. K roné.
iroti tomu Prusko poirážce cel a výtéžk
»tátního(a iáského)jménS a podnikáni melo
ti i ho ÍHtého vydání na tytéž záležitosti a

nroky itátnich dluh i t podilem (61*9%) na
ich iáských dluh jen sotva 1 33 mil. M roné

: 156 mil. K).

i|)a<lnl() by tedy v Rakousku na tyto potely istých
1 I i 1 /. p ú s o b c m neuhrazených vydání vojen-

1 1 i n n dluhy na každého obyvatele 23 K a i

I J7Kri»n, kdežto v Prusku jen sotva 4K
na k a ž <1 é h o obyvatele. Pi tom je obyvatelstvo

ku n|M)mrnc zámožnéjší nežli v Rakousku.

oti Nmecku a Rakousku státy v západní Evrop, totiž

i'ie a Sjednocené království (Velká Britanie

m), nemají znanjšího jmní státnílio a také státní podni-

M onic/.uje na nejnutnjší nejmenší míru. (V Anglii pouze

. .;ra a v nejnovjší d(>l> i telefon jsou státními, ve Francii

m toho ješt nco státních les a dosti máb státních drah.)

i;iké statni vydání anglická a francouzská zejména nevzrstají

isným zpsolíoni jako u nás nebo v Nmecku,
ulle roz(x>tu byla statni vydání ve Francii:

v roku 1882 1895 1912

mil. frs 3040 3380 3500

všem, jak už bylo eeno, jest ješt v novjší dob zvláštní roz-

tátniho jmní francouzského (hlavn státních les a drah)

!^'et annexé«, který v dívjších dobách (1882, 1895) byl

1 v celkovém státním rozipotu. K tomu pistupují rozpoty

rinent a arrondissement, pokud pro n francouzské sn-

1 n\ povolují samosprávné pirážky k daním pímým (t. zv. >cen-

:uiditionels«). V dob posledních deseti let všecka tato vydání

námi .povolovaná rostla takto:

1903 1908 1912 1913

^ 3528 3910 4498 4665 (návrh)

lými ísly 1000 1108 1276 1322

(Dokonení.)



o nadiepšovacích fondech král. eské zemsl

pojišovny starobní.

Zemský pojišovací fond císae Františka Jj

sefa I. (Král. eská zemská pojišovna stj

rob ní v Praze u Montag), u nhož mže si ks

obyvatel anebo píslušník království eského zakoupiti zcela lil

nými vklady doživotní dchod splatný ve stáí (od dokonaného
*s|

[u žen 50.] roku poínaje) nebo pi nastalé kdykoli nezpsobile

k obvyklému zamstnání, jest povahou svého zaízení vlastn jedd

z dobroinných ústav zemských, V em spoívá jeho lidumilnosj

U této zemské pojišovny neplatí pojištnci ni halée na sprá^

ústavu, kteráž hrazena jest z úrok základního kapitálu snmem
lovství eského ve výši 1,000.000 K vnovaného. Veškera zištr

jest u ústavu vylouena. Docilí-li se njakého výtžku, má se

dle stanov užiti výhradn ve prospch pojištnc tím, že se jejij

renty nebo pojistné vklady zvýší.

Ale co vyznauje král. eskou zemskou pojišovnu starob|

v první ad jako dobroinný ústav zemský, jsou její bohaté nadle|

šovací (bonifikaní) fondy. Až dosud jsou zízeny ti fondy

druhu.

V první ad jest tunadlepšovacífond všeobecnil

všeobecný proto, ponvadž jeho dobrodiní a výhod mohou h^

úastni všichni pojištnci bez rozdílu povolání. Na základ usní

snmu království eského ze dne 16. února 1895 byl penízem óo.ootfj

vnovaným ze správního fondu položen k nmu základ, který úro|

a dalšími pídly z neupotebených zbytk úrokových fondu záklí

ního a správního stále vzrstá a i v budoucnosti poroste. Dne

31. ervence 1912 dostoupil již výše K 214.608 K 15 h. Z nho zi

sují se dchody nemajetných osob aspo pt rok u král. eské zems|j

pojišovny starobní pojištných, které staly se k svému obvykl
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»ov(jlání trvale nezpsobilými ped dokonaným rokem 55. (ženy

- 50. ) . ( hce-li takový pedasný invalida dosíci nadlcpseni renty,

iedloži vysvfleni vydané veejným lékaem (na p. zcmépanským,

'bvodnini, mstským a pf)d.) a kromé toho vysvdeni obce íK)l)ytu

majetkových a rodinných ijomrcch. Jsou-li timto 7.psol)cm prí>-

ány podmínky stanovené pro úast na nadlcpšovacím ond vše-

Hitiéni (t. j. nczjnisobikxst k )l)vyklému zamstnání iK)ji.stného a

lio nemajetnost), zvýší zemský výlxír královstvi CcskélK) k návrhu

(litelství Zemského pojišovacího fondu pimen rentu. Nadlep-

li takové jest dar, kterého — byl-li jednou povolen — dostává se

jištnci bez dalšího až do smrti a jehož jiná pojišovna dáti ne-

ni/c. i)onva(lž nemá k dis[X).sici takových fondíi Ixmifikaních, Až
11(1 byly zvtšeny renty 67 pojištným, což vyžadovalo nákladu

097 K.

Bonifikace inila v jednotlivých pípadech 54—300% zakou-

iióho dchodu.

Pro píslušníky stavu živnostenského byl zízen v roce 1907

táce 500.000 K, kterou vnoval snm království eského

prospch živnostník postižených následky živelních pohrom

t 1903 a 1904, k návrhu zemské komise živnostenské schvá-

u zemským výborem zvláštní bonifikaní fond živ-

te n s k ý. Podle usnesení zemského výboru má základní ka-

500.000 K býti zachován pro vné asy k úelm bonifikaním

oliko jeho úrokového výnosu, který iní tou dolx)u 20.000 K
, má se užiti k nadlepšování dchod nemajetných emeslník

obchodník, kteí si získali aspo 12 K roní renty bu vklady

nimi neb od spoleenstva, po pípad kohokoli jiného danými,

n bylo stanoveno, že teprve od 65. roku mže ucházeti se živ-

ík o nadlepšení. Píinou pro stanovení meze tak vysoké byly

obavy, by úrokový výnos fondu nebyl v brzku vyerpán. Ale

vnostníci nejevili vbec porozumní pro výhody fondu a tak z-
valy jeho úroky po delší dobu penzi skoro úpln ladem ležícími.

ito zemský výbor království eského výnosem ze dne 29. záí

)io . 75990 snížil mez vkovou na rok 60., po pípad — pro-

iže-li žadatel nezpsobilost k práci ped touto dobou — na rok

^. Dle dalšího výnosu zemského výboru ze dne 30. prosince 1910

124769 mohou také manželky živnostník, které se s manžely

'jistily — a to bu každý zvláš anebo pojištním sdruženým, pi
niž dchod po smrti jednoho z manžel pechází na pozstalého, —
sházeti se o píplatky z bonifikaního fondu živnostenského. To
NAŠE DOBA. R. XIX., . 11., 1912. 20. srpna. 52

IL
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vše zpsobilo, že poíná jeviti se živjší zájem o fond mezi živno:

niky. který — jak pevn lze doufati — již neutuchne. Až dos'

byly renty z fondu toho zvýšeny 377 žadatelm (z toho 17 ženám

což vyžadovalo píspvku 72.346 K z fondu živnostenského.

Nadlepšení dosavadní inilo v každém pípad 100%. Získán

byl tedy živnostníku dchod roních K 12, 20, 40, 80..., dostá

se mu z bonifikaního fondu živnostenského každoroního piplatí

K 12, 20, 40, 80 . . . Zízením fondu toho staly se podmínky po

štní pro píslušníky stavu živnostenského dvojnásob výhodnýn

Každým sebe menším vkladem zákupuje si vlastn emeslník an

obchodník by sebe mladší dvojnásobný dchod, jednak ten, kte

plyne z dchodových tabulek zemské pojišovny starobní a jenž j

veliké výhodnosti tchto tabulek již sám o sdb je znaný, ale vec

toho do jisté míry i nárok na píplatek až ioo%ní z fondu živnoste

ského. Starším živnostníkm skýtá fond ten výbornou píležitc

k výhodnému uložení úspor z dob síly a energie životní. Kdež

ve spoiteln úrokuje se vklad toliko 4%, mže živnostník docíl

za pomoci fondu bonifikaního úrok pi nejmenším o 3% vyššíc

pi emž kapitál po jeho smrti v neztenené výši bude vydán dé(

cm. To vytušila mnohá živnostenská spoleenstva a zizují po n

umu § 115. a n. živnost ádu u král. eské zemské pojišovny st

robní z ásti spoleenstevního jmní starobní fondy, ímž docílí

pi nejmenším 7%ního zúroení pro staré, podpory poteb

leny, a vnovaný kapitál zstává zachován v neztenené výši p

vné asy svému úelu. Okamžitého skoro až 30%ního zúrot

docílí se za pomoci bonifikaního fondu živnostenského, nemá-li si

zený peníz býti po úmrtí pojištncov vrácen, nýbrž má-li býti
\f

erpán, ztráven vyšší rentou (t. j. pojištní bez výhrady vrácen'.

Takovýmto zpsobem zakoupili pedevším mnohé spoitelny a r,

kteí ušlechtilí jednotlivci s obtmi k výši renty nepomrn malýi

celé ad nuzných emeslník slušné doživotní podpory a ušet

jich nedstojného rok co rok se opakujícího dožebrávání

podpor ze jmní spoleenstva na jednotlivých lenech výboru.

Nadlepšovací fond živnostenský skýtá dále zejména mladší g

neraci píležitost, by si pravidelnými vklady, by sebe menšími (j:

od 2 K poínaje), zakoupila na stáí nebo pro dobu nezpsobiloii

k výdlku doživotní dchody dosti znané. Tak by si mohl doživotí

dchod roních 240 K za pomoci nadlepšovacího fondu živn:)ste-

ského zakoupiti od 60. roku
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zjednávají dchod nemalý, položiti pevný základ k starobnímu ji(

opatení, na nmž mohou dti, až povyrostou a stanou se samosta

nými, dále budovati daleko leheji a s menšími obtmi, než mly-li I

teprve v pokroilém vku poíti. Tak mže starostlivý otec již
j

diným vkladem 7 K zakoupiti svému s>iiku nebo dcerušce doživot

roní dchod 12 K a splniti podmínku stanovenou pro úast i

fonde živnostenském. Nedá se popíti, že dchody tmito nepat^

nými obtmi od otce pro dítky zakoupené, od nich vlastními vklac

zv,tšené a zvýšené až o 100% z nadlepšovacího fondu, byly by v

taným píjmem a už pro syna — ustaraného emeslníka, jemuž íi'

dostalo se údlem za namáhavou práci životní bezstarostného stát

a již pro dceru provdanou za nemajetného živnostníka, který.!

tžkých pomr životních stží uhradí z výtžku práce bžné vý

na etnou rodinu,

A tak mohl by se nadlepšovací fond živnostenský — ái

jsa pochopen, ocenn a využitkován — státi zdrojem dol

diní netoliko pro generaci živnostenskou s pole innosti již odst

jicí, nýbrž i pro generaci ješt nyní s plnou energií životní prac

a pro její dorost.

Dle obdoby bonifikaního fondu živnostenského tvoí se u krs

eské zemské pojišovny starobní také pro stav malých zemdU
a eled zvláštní fond nadlepšovací, Rozhodl snm království C

ského ve schzi ze dne 8. íjna 1907, že zemské podpory, ktei

z každoroní dotace dostávají spoitelní a záložní spolky dle soi

stavy Raiffeisenovy na pokladnu a obchodní knihy, nemusejí j

jako díve vraceti zemskému fondu, jakmile reservní fond spolkov

dosáhl výše závodních podíl spolkových, nýbrž že mají složiti

u král. eské zemské pojišovny starobní. Tyto vrácené subvence z;

izovací mají dohromady utvoiti »Bonifikaní fond zemdlský pi

starobní pojišování malých zemdlc a eled v království Cesk^

S poátku užije se subvencí tch jako základních vklad po 5 ni

10 K k pojištní len nebo vkladatel jednotlivých RaiffeiseiW

aby tito byvše tímto zpsobem prakticky upozornni na výhody kí

eské zemské pojišovny starobní, co nejvíce jich využitkovali til

že k danému základu podle možnosti si pikládajíce, stanou se jeáaá

rentisty Zemského pojišovacího fondu. Úmrtím pojištných lei

nebo vkladatel jednotlivých Kampeliek uživších zaizovací SU

vnce k pojištní uvolní se vklady za n ze subvence dané a utv<

fond jistinný — to jest práv svrchu dotený bonifikaní fond i

mdlský —, z jehož úrokového výnosu nadlepšovati se budou 9'

I
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malých zcmdlcíi, ktí jsou nejméné 65 rok
I

i

II si vlastními vklady u Zemského pojišova-

ho fondu císae Františka Josefa I. aspo 12 K roního dchodu,

il<, írl)y jim aspo 24 koruny mohly býti vypláceny ron a doži-

tní'. Nadlepšovací fond zemdlský iní tou dobou aicc teprve

i.i7(;-46, ale dostoupí v budoucnosti znané výše 800.000 K,

ikže i on biulc moci práv tak jako nadlepšovací fond živnostenský

áli SI- pranunem etných dobrodiní pro píslušníky stavu malých

.jlnikii a clcd. Frant. Rodling.



Plinius Mladší, nový autor školní

na našich gymnasiích.

Napsal Dr. Lad. Brtnický.

Máme starovkému autoru, jenž nám zanechal lo knih své korre'

sf>ondence a bombastickou chvaloe o císai Trajanovi

gratulovati, že ástenou zmnou uebného plánu zaveden byl

našich gymnasií a že jeho jméno budoucn se stane tak známýr

a bžným jako jméno Ciceronovo, Vergiliovo, Horatiovo? Skór

bychom mohli o tom (pochybovati. Je známo, jak autory ve školác

tené stíhá kletba sevšednní. Sám lord Byron, když mu hora Soract

v Itálii pipomnla verše Horatiovy, cítí pi té vzpomínce nechu

je to vzpomínka na školské pedantství a nudu. (Child Harold I\

75.) Ale spisovatelé nemohou za nudné pedantství praeceptor. Sna

také nejsou všichni praeceptoi nudní, snad rozumná myšlenka
j

citová emoce, uložená do knih ped dvma tisíciletími, suggeruje si

toucímu septimánovi a rozmnoží ním jeho duševní život. *

Každým pádem je Gajus Plinius Secundus osob:

zajímavá a kdo proetl celou tu jeho korrespondenci, nalezl v d

dílem zajímavý obraz spoleenského života z doby Trajanovy, díler'

mohl vrhnouti pohled do rozmanitého vnitního života lovka by

strého a sympathického. '

Chci nastíniti dojem z této etby; snad moje ádky pispjí tak|

trochu k oživení etby školní.

Akoliv Plinia dlí pldruhého století od Cicerona, spatujem<'

že ml pes rznost doby a politických pomr stejné cíle a ideál;

jako onen bystrý a elegantní eník z iposledních decennií republiky;

výmluvnost enickou, veejný život, psobení advokátské, zastávat]

úad. enická výmluvnost je ode dávna hlavním cílem výchovj

a pstuje se tou mrou, že se zvrhla v šablonovitou mnohomluvnost

která zkazila i vkus literární. Už Ovidius, básník tak bohaté fantasi



', - .lili touto fíciii". i [,i ij) ;i'!i. '-r: imi : nc tnaha f)ékné,

'. )j.i'Imii iirj.ikoii inysiitikn \r,\r j<i,', i^rn, nýbrž pravidlo,

piti prxlie každé myšlenky cek>u adu dvod, pfíklad, pfirov-

Renici ti soudu plýtvali feí a asem je&té he a s hrzou
n,r u 1'linia, že on sám proskivil jedm>u e sedm hodin trvající.

j'-'liiom dopise protestuje proti trrniu, aby se pí sr^udech ome£rivala

eníkm poskytovaná, vždy prý soudcové po skonené eí
lo fxjznaji, cr) v ní 'bylo zbjrteného, ale na^ifak, kdyby ditélí

in zabrániti dalái oi, nemohou védéti, zdali eník nechtl po-

I jeité néco podstatného a dležitého. Patrné život jeité

iiokráte nevštípil lidem do srdce pravdu, že t i m e i s m o n e y.

'-1IS má pro enickou rozvlánost také dvod Gocthovského

:

: vieles brínf^^t, wird Manchcm etwas brin(ifcn«. >Nókterá místa

ilíbí mladým lidem (jako zajímavá líení), jiná, vážná místa

1 : pro každého re má pinésti néco« (VI. 5). »Má býti ÍK^ati,

ne stízlivá, suchá ; o vci má pojednati se všech stran, (>>né-

neví, co koho dojme. c Naproti tomu sice také jedmni po-

, že se má užívati míry pi ei (II. 5, 13), ale patrné byla

iova >mira€ hodné objemná. Sloh chce míti kvtnatý, ozdr>-

výrazy obraznými, penesenými, které jiní neprávem zavrhují

26)

ékoncn dlouhé ei ped soudem mly tenkráte své ochotné

tvo. Flinius libuje si, že jeho sedmihodinová e byla s napé-

knichána, že lidé se pi ní tísnili, až na jednom mladíku byla

ici roztrhána toga; ale horlivý poslucha, nevšímaje si toho,

pouhé tunice a nasknichal dále vý-mluvným slovm oblíbendio

Tyto hojné a dk>uhé ei nesk>užily jen c^amžité poteb. Byly

ItQOi autorem znova pMrehlížcny, opravovány, recitovány ped obe-

inetvem literárním, posílány k pos<^)Uzeni a opraveni nepítomným

um a uveejfíovány. Byl to druh literatury patrné dosti oblíbený.

téch Pliniových eech píval slov daleko pesahoval cenu my-

k, uhodneme snadno ze zachované jeho chvaloreí o císai Tra-

• i.

enická innost a snaha souvisí s jeho literárními aspiracemi

. Studium a literární zamstnání jej láká, jeví se mu nécím

\Tn a blaživým. Ví sice dobe, že theoretickému životu se od-

)yk) by proti povinnosti; jeho práce a snaha náleží také spole-

ému životu, prospchu bližních, kterým rzný-m zpsobem po-

.tra: ale srdce jeho jest nejblaženjší, když v zátiší venkova, na
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nkteré ze svých klidných a krásných vili mže tráviti mezi svazk}

knih a cviiti své péro. Vychází do lesa na lov, ale nemá s sebou jer

zbra a náadí lovecké, nýbrž i zápisník. Neobdaí-li jej svou pízn

lovecká Diana, snad to nahradí Minerva. Ostatn i pi této kvalifikac

sváteního lovce podailo se mu jednou uloviti ti krásné kance í

chlubí se tím v dopise k Tacitovi jako vcí dosti neoekávanou. 2ivoi

ve ville je nkdy tak vyplnn literárními pracemi, že spíše lze mluvit:

o »práci venkovského pobytu« než o »rozkošech jeho<«

(IX. lo).

Co napsal, chce také vydati na veejnost (»jest jisto, že se

nco musí vydati*) a mže mluviti o jistém úspchu literár-

ním. Vždy i v Lugdunu (Lyon) knihkupci prodávají jeho spisy.

Vydati nco jest mu nco významného, cítí zodpovdnost toho a proto

knihu nehotovou, »nevykvašenou« (musteus liber) posílá napel

pátelm žádaje o jich úsudek, o ^piložení pilníku*. Sám svýói

pátelm (na p. Tacitovi) podobné služby prokazuje. Tedy svdo-

mitosti mu pi té práci literární upíti nemžeme, teba jeho vkuí

se nám jeví pochybným.

Obsah všech jeho spis, tak piln pracovaných a vydávaných, by

rozmanitý. V první ad to byly soudní ei nebo jiná prosloveni.

Tak chystá k vydání slavnostní e, kterou pronesl pi založení ve-

ejné knihovny v mst Comu, svém rodišti. Rodim nadaného

syna, pedasn zemelého, posílá pro útchu chvaloe o zahynulém.

Ale Plinius psal také básn a vydal sbírku jich pod názvem

hendecasyllabi. To, co z nich sám cituje a co praví o poesii vbec,

je rozhodn poblouzení vkusu a degradace poesie. Jeho verše zrodilyj

se z dlouhé chvíle. Nehled k ecké tragedii jakési, kterou

napsal ve svém 14. roce, zaal básniti po prvé, když nepíznivým

vtrem byl dlouho zdržen na ostrov Ikarii, Byly to tenkráte elegie,

které z dlouhé chvíle povstaly. Pozdji zaal psáti své »jedenácti^

slabiné verše«, když jednou za horka poledního nemohl usnouti.

Vzpomnl si, že i vážný Cicero v slabé chvíli psal milostné
verše — o svém otroku Tironovi (tedy výraz lásky homosexuelní !)

a umínil si jej nápodobiti. Pi tom zachovával zvláštní zásadu, od

Catula vyslovenou : ».b á s n í k má býti cudným, ale básn jeho'

nemusí býti cudné, ba ím jsou necudnjší, tím více se líbí.« Od

nejhrubších slov a výraz (verba nuda) zdržela jej ne zásada a pe-

svdení, ale pirozená ostýchavost (IV. 14). Na jiném míst praví;

— jist rozumnji — že svými verši chtl vysloviti prost své rznéi

nálady. Ale hlavn — tak tvrdí sám — chce, aby jeho básn byly

i
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I idáiiy /a li i i k y a / c r t y. Ocklával hc jim v f>ria4né chvíli,

je na ccsté. v lázni, u (>l>cda. Néktci lidé mu tuto nevážnou

I )St litcrúrni vy^itali jaku málo dstojnou. Proti ním se hájí

lius zákonem lidské fx>vahy (»homo sumc), která potebuje po

;
I iiém napti nojaké zábavy, a píkladem mnohých vážných sena-

Mi, kti ni'|)(>klá<lalí za neluMlné, ixidobným žertm se oddávati.

lýni zpsobem byla to divná poesie, která potelwvala — omluvy.

mén písných ]X)suz(>vatel našly hendecasyllabi dosti

iiihy, rozšíily se a byly i do etiny pekládány. A pi tom Pliníus

netušil, ze tóny pravé poesie zaznívají z nkterých upímných

iiek jeho dopis, kde líí klidné zátiší venkovské villy, duševní

itii, shromáždní myšlenek ke studiu po prázdných roztržitostech

rlkonistskébo života, nebo kde vyslovuje touhu po takovém zátiší.

pravdivý, istý život! ó, prázden sladká a estná a skoro krásnjší

všecka zamstnání ! Ú moe, ó behy, vy ipravé sídlo Mus
straní! Jak mnohé myšlenky, jak mnohá slova rodí se z vašeho

miknutílc (I. a). »Co dlá Comum, tob i mn tak milé? Q) ta

'ikrásná vlila za mstem? Co sloupeni, naplnné stálým jarem?

tíMi stinný platan? Co vodojem, plný zelených poupat? Co jezero,

1 nim dole rozprostené?* (I. 3).

Plinius pomýšlel také na sepisování díla djepisného; patrn

( i ixnzbuzoval píklad slavné práce Tacitovy. Uvažoval bedliv

' zpsobu, o povinnostech djepiscových, ale nedospl ani tak daleko,

il)v se byl rozhodl, o které dob bude psáti.

Uenost, studium a literární zamstnání jest mu nco krásného

stnélio. Jak hloupou, prázdnou zábavou jsou proti tomu hry

rku, kterým se lidé s takovou vášnivostí oddávají! (IX. 6). Jak

lší, že jméno jeho je známo jako jméno ueného k)vka a lite-

1 a že je vyslovováno spolu se jménem Tacita, jeho staršího pítele!

\ >tudia jsou mu i útchou v bolestech. Když nemoci a smrt v jeho

"odin skliují ho zármutkem, utíká se ke studiím, »jako jediné útše

lesti« (ad unicum doloris levamentum studia confugi, VIII. 19).

1 ' je vlastnost, která nám jej iní velmi sympahickým.

Jako sám miloval literaturu, tak povzbuzuje k literární práci

jiné. Najdeme v jednom dopise jeho návod, jak se má mladý lovk
\ cviiti v eníka: teba pedn pekládati ei z jazyka eckého,

tak ísti a memorovati vynikající píklady eí, pak dle jejich vzor
wdobné skládati; konen pro .cvik a pro zábavu také skládati verše.

iné povzbuzuje ke skládání verš, velebí básníky, zmiuje se o chy-

staných pracích jejich, nebo žádá, aby mu své básn poslali. Zeme-
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lým spisovatelm vnuje velou upomínku a Caniniovi dává látk

k básnickému zpracování,^

Z Pliniových dopis vidíme, že literatura v tehdejší spolenosi

mla pevnou pdu. Existovali nejen tenái, ale také obecenstv

poslucha, které se scházelo k veejným recitacím básníky

a spisovatel. »Velikou hojnost básník pinesl tento rok.^ Skoro pt

celý msíc duben nebylo jediného dne bez recitace.« Plinius nejt

sám své spisy recitoval, aby dle úsudku poslucha bu zejm vysR

veného nebo bezdn projevovaného nco v nich opravil, ale pil<

navštvoval také recitace jiných, ba asto se v ím zdržel déle*

pemohl svou touhu po venkov, jestliže nkdo známý ohlásil sv^

píští recitaci. Všichni lidé nebývali tak horlivými a vdnými
sluchai. Nkteí, pozváni byvše, scházeli se váhav, ekali venl

dávali si pinášeti ze sálu zprávy, zda recitátor již zaal, zda už pí

etl pedmluvu, zdali rozbalil už velikou ást knihy. Nad takovýt

poínáním Plinius vyslovuje nelibost a teba (jak snadno uhodnemf
mezi tou recitovanou literaturou bylo mnoho vcí prázdných, pÓ

kládal pilnou návštvu recitací za spoleenskou povinnost. »Cítíy

úctu a obdiv ke všem, kteí ve studiích nco pracují* (VI. 17.I

Vyšší duševní život získával také pítomností nkterých H
ckých filosof v ím. Plinius píše s nadšením o Eufratovi, vážnét

* Je to historie o krotkém delfinu, prý docela pravdivá. U africkéb

msta Hippo byla moská laguna, ve kteréž se mládež koupávala a provi

zovala závody plavecké. K jednomu hochu piblížil se ve vod delfín', la]

koval kolem nho, pilákal jej na svj hbet a vozil jej po moi. Delfín

zkrotí, že denn se pipojoval ke koupající se m ádeži, ba dal se vyláki

na beh, slunil se mezi hochy, až uschnuv píliš, zase se odvaloval do vod|

Byla to podívaná, ku které se scházelo denn celé msto. ímský prokonsi

chtl zázranému zvíeti prokázati zvláštní poctu a dal na n vyliti drahc

vonnou mast. Zvíe polekané uprchlo a vrátilo se až po nkolika dnec

ochablé a »8mutné«; teprve bhem delší doby nabylo dírjší ilosti a ha
vosti. Delfín byl tak sensaní událostí, že i úedníci mésta bavili se celé ds

podívanou, kterou jim skytal. Zanedbávali tak svj úad a psobili prý dl

konce i finanní škodu mslu. Odtud se zrodila myšlenka, neblahé to zvír~

zabiti. Bylo to tajn provedeno a básník Caninius (— tak koní Pliniv do

pis — ) af s náležitým žalozpvem a okrasami uiní z toho báse.
* Který — marn bychom pátrali, nebo Pliniovy dopisy, na rozdíl oc

Ciceronových, nejsou datovány.

' Z listu VI. 15. dovídáme se o komické píhod pi jedné recitaci

Básník Passenus PauUus pedítá své verše V pedmluv apostrofuje svéhc

pítele Priska frasí: »Vybízíš mne, Prisku . . . .< Priskus byl osobn pítomen

a perušil ho poznámkou: >Vždyf já t nevybízím-. Dojem recitace tím

znan utrpl.

M
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toikovi vy.sf)l<é postavy, s dlouhým vlasem a vousem. Vynikal nejen

hcorctickou ueností, ale i líbezností svých krásných výklad
^'

i ušlechtilostí jxjvahy. Jeho ei poslouchati je pravou radostí, škoda,

'í :e je k tomu pro samé prosaické úední povinnosti tak málo asu!
'» ri. lo). Pro filosofy Plinius byl schopen i vážné í»l)ti. Když stoik

'i i\rtemidorus byl vypovzen císaem Domitiancm z msta, Plinius

" tebál se na pedmstí ho navštvovati a poskytovati mu penžité

ttodpory ve finanních nesnázích. To bylo za hrzovlády Dí)mitia-

lovy tím povážlivjší, ježto Plinius tenkráte zastával státní úad
(.praeturu).

I
Pres veliký význam, jaký mly pro Plinia studie a literatura,

nejsou úvahy o nich hlavním obsahem jeho dopis. Hojnjší jsou

imínky o spoleenských, osobních, pátelských stycích. Tyto vybízejí

iiás k úsudku o pomru dopisovatelov k lidem. Bije do oí jeho

laskavost, vlídnost, humanita. Jeho osvdování soustrasti a posky-

tování útchy jsou výmluvné a velé. Roztomilé obraty, jimiž se

Projevuje spoleenská zdvoilost a pátelská náklonnost, jsou u nho
elmi hojné a jeví se v nich stylistická vybroušenost latiny. A nejsou

'o jen zdvoilá a milá slova, jimiž se jeho vlídnost a pátelství pro-

zrazují : teme také o skutcích ochoty a laskavosti. Slibuje se pí-

Inluva lidem, kteí se ucházejí o njaký úad, ^íší se velá doporuení,

ppatuje se k prosb pítelov dstojný manžel pro jeho nete nebo

4omácí uitel pro dorstajícího hocha. Ten uitel (— vc charakteri-

stická pro mravní povahu lé doby — ) jest doporuován také pro svou

Itudnost, což prý jest velice dležité, »ježto hoch, který má býti

^ován, jest krásný a potebuje nejen uitele, ale i strážce*

l'III. 3).^ Opatování záležitostí pátelských stojí ho nkdy dosti

(asu, ale nestžuje si na to. »2ádná studia nemají toho významu, aby

liC zanedbávaly povinnosti k pátelm« (VIII. 9). Laskavost a lidu-

inilnost jeho projevují se i hmotnou obtí. Krajanovi z msta Coma
(pro své krajany ml zvláštní sympathii) dává darem kapitál

|(OO.ooo sestercií (60.000 K), aby doplnil jeho jmní na census rytí-

ského stavu, Ouintilianovi slibuje vno pro jeho dceru, dcei zeme-
ého pítele Calvin. která taktéž obdržela od nho vno, odpouští po

(smrti otcov dluh, kterým ddictví její bylo zatíženo. Corellia, sestra

nuže od Plinia velice váženého, vysloví pání, koupiti njaký statek

1 jezera Comského: Plinius prodává jí ochotn pozemky, které tam

I ^ Také staroímskÝ jeden nápis náhrobní chválí cudnost zemelého
iliitele a pravé z této chvály uhodneme, že ta ctnost nebyla všeobecná a

Jncužívání mládeže se strany uitel neesti dosti rozšíenou!
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zddil, znan pod cenou, za 700.000 sestercií (140.000 K) a ne

pijímá ceny 900.000, které ona sama nabízí. Jeho pratchán byl tín

znepokojen a nemohl to .pochopiti. V záležitostech obchodních j'

více než coulantní. Když se jednou neurodilo víno na vinicích, kter*)

pronajal, slevuje dobrovoln nájemcm z umluvené ceny : menším

^/io> vtším nájemcm ^/g a krom toho poskytuje ješt vtší slev;i

tm, kteí nájemné hned pedem zaplatili. Tato ochota jej stálí

mnoho penz, ale tšilo ho, že vc sama i dmyslný, spravedlivý zpl

sob provedení slevy byly v celém kraji chváleny. Kde dostal se di|

sporu z píin právn majetkových, jedná tak velikomysln a taktní

že ani protivník nemže mu odepíti uznání.

O život rodinném jsou v listech Pliniových zprávy pomrn-

skrovné. Jeho druhá manželka Calpurnia byla o mnoho mladší .

zamilovala se — jak Plinius tet její píše — do enické a literám

slávy svého manžela. Renil-li ped soudem, dávala si po zvláštnlc

poslech pinášeti zprávy ,0 jeho úspchu, a když veejn recitova!

sedávala skryta za oponou, aiby slyšela pochvalu, jakou recitac

vzbudí. Ba i ty jeho hendekasyllaby zpívala za prvodu kythapj

»A tomu jí nenauil žádný uitel, nýbrž láska, která je nejlepšir

uitelem. « O její povaze vydává Plinius její tet, která satek sprc

stedkovala, nejlepší svdectví. Ponvadž žili s manželkou stále po

hromad, nebylo píležitosti, aby si dopisovali. Jestliže jednou pec

prodlévali na rzných místech, vyjaduje list Pliniv výmluvným

slovy jeho touhu : chce, aby mu psala denn, ba nkolikrát denn, jd

každodenn v obvyklou hodinu do její komnaty, jakoby nevdl, ž

ji tam není, a vrací se smuten. Cte optn její dopisy a zapomín

na svou touhu jen mezi páteli a ve svém zamstnání na fotí

»Z tolio posud", jaký je mj život, když mám odpoinek jen v pri^

a útchu v trápení a péi.« Z pozdjších osud Calpurnie dovídám

se, že z mladistvé nezkušenosti, nevdouc, eho se má vystíhati vftí

hotenství, zpsobila si pedasný porod a upadla v nebezpeliol

chorobu, z níž se však pece uzdravila.

Obraz velmi humaního, citového lovka staví se nám pf
oi, uvážíme-li Piiniovo chování se k otrokm. Jim ponechával dobrr

voln právo nabývati majetku a odkazovati jej svým soudruhi

v dom (»nebo otrokm jest dm pánv jakoby njakým státe?

a obcí«). Propouští je snadno na svobodu a raduje se, když jeh

pratchán a jiní tak iní: »vždy se tím pidává vlasti oban« (V

3^). Nemoc a smrt otrok jej znepokojuje a dojímá až k slzám,

odmítá stanovisko tch lidí, kterým smrt otrokova neznamená ni
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Acc, luv. matcrilní ztrátu. »Snafl jsoii (ti, kteí %e tak na véc dí-

irají) velikými mudrci, — ale lidmi ncjw)U« (VIII. 16). A jako

idsky se choval sám ke svým otrokm a propusténcfim (kteí zfistá-

/aji jako kliíMiti v jisté oílvisloHti od bývalélK) pána), tak se pimlouvá

I u jiiiólio za propuštnce, který svou lehkovážností proti svému

,)atromi se provinil. »A zárove té vybízím pro budoucí asy, abys

ayl shovívavým k chybám svých lidí, i kdyby se nikdo za né ne-

iniloiival* (IX. 24). O svou starou ohfivu |x)staral se vdéné;

nejen ji daroval stateek, ale peoval také o to, aby byl dobe spra-

rován a výnos jeho co nejvétší. Jeho laskavost a vlídnost zahrnuje

'iechny lidi vl)ec a je podstatnou známkou jeho povahy. r)dtud

I
jeho úsudek o lidech je velmi optimistický. Málo kdy mluví o uri-

ých osobách ncpiznivé, mnoho je míst, kde jednotlivec chválí v su-

»erlativecli nebo vyslovuje radostné nadšení z mladých, nadaných

nužú a jcjioli dobrých snah. Ponvadž doT>isy jeho byly uvecjo-

fány,' všimli si mnozí tenái tohoto píliš laskavého optimismu a

rytýkali jej za chybu. Ale Plinius nedává se tou výtkou másti (VII.

18). Shovívavost k lidem a jejich vadám vede jej v život k jisté-

mx kompromissu. Maje sám lepší vkus morální a esthetický, nevy-

ýbá se s|K)ienosti, jejížto chování je nkdy nevkusné, jejížto zá-

bavy jsou triviální a sprosté, a klidn ji snáší. »Stéžuješ si ve svém

jste, jak se ti zhnusila skvlá hostina, protože pi ní obcházeli

(olem st<il šaškové, trpaslíci a oplzlí šprýmai. Nechceš sleviti nco

I té zamraené ^písnosti? Já u svého štola nemám nic takového,

le klidn snáším lidi, kteí to mívají. Kolik lidí, myslíš, uráží se

(ako nejapnými a obtížnými vcmi tím. co mne a tebe poutá a

imá? Jak mnoho jest lidí, kteí se chystají k odchodu, když pi-

leden k hostin peditatel, hudebník s lyrou nebo herec, ndx) se-

rvají pi tom s nemenší omrzelostí, než s jakou jsi ty vydržel ony —
ak pravíš — píšernosti? Bume shovívaví k zábavám ji-

tých, aby se našim zábavám dostalo shovívavosti* (IX. 17). Tak

i Plinius velice vzdálen povahy tch písných, neúprosných stoik,

eí v oné dob rozmailosti a oplzlé zhýralosti representují v ím
skou moudrost a ctnost.

Jeho dobroinnost projevuje se nejen pátelskými službami

ítdnotlivcm, nýbrž i zpsobem veejným. Velikou zásluhu získal

1 své rodišt Comum založením veejné knihovny a školy. Na
vvtlu uvolil se platit jednu tetinu nákladu, dv tetiny mli platiti

í ^ Byly také psány již s úmyslem, že budou uveejnny.
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Otcové studujících mladík. Tak mli mladí, vdychtiví jeho krajan

býti zbaveni nutnosti, chodit na studia až do Milána. Uitele pr

tuto školu ml vybrati v ím Tacitus ze zástupu tch uenýc

lidí, kteí jeho spolenost stále vyhledávali. Jinde teme o vnovár

sochy do chrámu nebo obnovení chrámku bohyn Cerery, který st

na jeho statcích. Byla to poutnika kaple, kam 13. záí putovali lid

se všech stran, aby si pomocí slib vymodlili pedmty svých pán
nebo obtováním podkovali za vyslyšené modlitby.

Co znamenalo pro Plinia náboženství a víra v bohy? ptáme s

pi tchto zprávách. Patrn ne mnoho. Ty dary a obti penžní n

obnovení svatyn jsou ipouze formalitou a teme-li nkde v dopis^

jeho výraz: »prosím bohy, aby . . .« jest to sotva více než obvykli

fráse enická. S vlastním duševním životem jeho ti bohové nikte

rak nesouvisí. S druhé strany má v jeho mysli tehdejší povra, vír!

ve sny a zázrané zjevení dosti místa, teba je pomrn stízlivj širl

a skeptitjším než mnozí jeho vrstevníci. Suetonius mu píše (I. 18

že by rád odložil soudní stání, ku kterému se chystá, ponvadž njak

sen jej od toho zrazuje, a Plinius ve své odpovdi docela vážn o t

vci diskutuje. Ale píhoda, kterou pi tom sám o sob vypravují

jest dokladem, že u nho v podobném pípad rozumný jakýsi instinl<

ml vtší moc než neblahý, odstrašující sen. Celý dopis jeden (VI.

27) je vnován otázce: »jsou njaké nadpirozené zjevy, mají svo

vlastní podobu a božskou podstatu, i jsou to jen výplody nas

bázn ?« Uvádí píklady, o kterých slyšel a etl, a žádá od svéh

pítele pouení. Sám kloní se spíše k víe v takové zjevy a jeden pi

klad vypravuje jako vc, o níž se sám pesvdil. V minulých letec

se jednomu jeho propuštnci zdálo, že v noci pišel k nmu nkdl

a ostíhal jeho vlasy. A ráno ležely prý ostíhané vlasy na podušce

Dodatkem a pomocí výkladu dosti strojeného spatuje v tom úkaz'

proroctví píhod, které následovaly.^

Posuzujeme-li tuto náchylnost k pove, nesmíme zapomenou'

na povahu duševního života celé té doby. Spisy lidí uených a nadž

ných, Suetonia i Plutarcha, ukazují, že nic nebylo tenkráte lidei

tak obvyklé, se zpsobem myšlení tak srostlé, jako spatovati v

všem vliv vyšších mocností, vštecká znamení, ,pokyny boží. Kesar

ství, pokud v sob obsahovalo vypravování o vcech zázraných

nadpirozených, je úpln díttem své doby. Možná, že tato stránk

nového náboženství palestinského byla tehdejšímu lidstvu dalek

' Srov. ješt dopis V. 5.



881

fý/.iiaitni('jši a znjimavéjáí, než ten mocný citový impuls k lásce, ve

:tcréni pro nás Ic/i nejvtši kulturní cena J<c»anstvi.

V morálnicli snahách a tiá/orcch Pliniových má veliký význam

o II li I

'
1 v »' a nesmrtelnosti: »Nic mne tak nepobízi

ako l.i I na jH) trvalé sláv, vec to nejvíce dstojná lovka,
minovit toho, který, nejsa soIk* vdom žádné viny, nemusí se báti

rzjxitnínky píštího pokolení* (V. 8). A jinde (IX. 3) uvažuje:

BiuF lovck má mysliti na nesmrtehiost nebo na smrtelnost,*

ftíiíU) konati víri, které jsou hodný chvály potomstva, nebo nq)achtíti

le z.l)ytcnc malichernými starostmi a oddati se blaženému klidu.

'oiilia pd slávc' vyslovena nokdy zpsobem až ješitným. V listé VII.

i3 .projovcna vlnii dtklivá žádost k Tacitovi, aby ve svých dé-

jnách zvónil Pliniovu svdomitost a ncohroženost, jakou projevil

« zlých (loUích Domitianovy hrzovlády. Na štéstí kímí dopis roz-

imnýnii slovy : »Avšak nežádám, abys ve svém vypravování pc-

Anél. Ncl)o djepisec nemá pekroiti hranice pravdy a estnému

inu pravdivé vypravování postaí.c A ješt více usmíí nás s tou

ilišnou žizní .po sláv výrok : »Sláva musí pijíti sama, nesmíme

í za ni honiti, a jestliže náhodou nepijde, proto není slávyhodný

jn mén krásným* (I. 8.).

Pes trochu affektace jeví se v listech Pliniových dosti upím-

^ho citu. Patma jest jeho láska k pírod. Má smysl pedn
ro zvláštnosti pírodní, jako jsou pvabné prameny eky Clitumna,

ibklopené svatynmi, nebo jezero Vadimonské (lago di Bassa-

0) s plovoucími ipo nm ostrovy, vytvoenými bohatými skupinami

phyblivých vodních rostlinj tato kuriosita vyrovná prý se leckteré-

|iu divu pírodnímu, za nímž lidé putují do ecka, do Egypta, do

i>sie. Ale píroda vbec jej tší a láká, cítí její klid proti pustému

(lOnu mstského života, a dva ty známé dopisy, ve kterých podrobn

:i své villy (II. 17. V. 6), prozrazují také jasn radost ze strom,

(', moe.
Zvláštní ráz a zajímavost má desátá kniha Pliniovy korrespon-

" oe. Naproti devíti pedchozím, které psány jsou vtšinou se

ou, aby se v nich povdlo nco zajímavého pknou formou,

eme tu struné dopisy úedního rázu, Jcteré Plinius, císaský legát,

)silal z maloasijské provincie Bithynie císai Trajanovi, a k nim

"ipojené odpovdi císaovy. Uctiv znjí dopisy legátovy a teba

itina neznala vykání, cítíme v oslovení »domine« a v tch zmínkách

císaov moudrosti, dobroinnosti, zásluhách o íši dosti již vv^vi-

atou etiketu. Císa odpovídá strun — uhodneme skoro z té stru-
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nosti, jak ml naspch a jak mnoho jiných list musel ješt diktov

svým sekretám ; tón jeho je pátelský, oslovuje svého legáj

»m] drahý Secunde« a vcným obsahem jsou to listy prozrazuj'

bystrého, rozšafného a praktického ducha. Pak je zajimavo stopová

i

jaká byla agenda ímského místodržitele v té daleké provincii. Mi

sím vdti, že Bithynie (na bezích Bosporu a erného moe) byi

provincií »císaskou«, ne senátu ímského. Formáln byl císa sá|

jejím místodržitelem a dával se tam zastupovati »legátem s mc(

konsulskou«. Buto z tohoto pomru nebo z nesamostatnosti Plinio^i

povahy vyplývá, že neodvažuje se sám rozhodovati o záležitoste-l

dosti nepatrných, referuje o nich do íma a eká na odpovJi

císaovu, která pi tehdejší váhavé komunikaci mohla dojíti

za nkolik týdn. Tu se vyskytují takové dotazy: Nalezen

že mezi vojáky jsou zaadni neprávem nkteí otroci; co se s niri

má státi? Nalezeny ped lety pohozené dti, nkdo se jii

zmocnil a vychoval je v dom svém jako otroky. Po letei

se dokázalo, že jsou z rodu lidí svobodných. Mají býti hn^

propuštni na svobodu, i má ten, kdo je dosud živil, právo, a1

se mu naped nahradily útraty? Lidé, odsouzení k dlouholeté nuce:

práci trestanecké, ocitli se, neznámo jak, mezi obecními otrok

jichžto postavení je estnjší a snadnjší. Nkteí v tom sta>

sestárli. Co s nimi dle práva poíti ? — Není-li to proti sakrálnír^

právu, aiby se penesl chrám na jiné místo? aby se vykopaly hrol

a mrtvoly na pání píbuzných penesly jinam? Bylo by užiteno pi

komunikaci obchodní, aby se jezero u Nikomedeje kanálem spoji

s moem ; ovšem musí se naped ohledati, není-li pomr teréi

takový, aby celé jezero nevyteklo do moe. Má se to podniknout

A ada dotaz, které se týkají stavebních ipodnik v rzných mstec

Má se zíditi tu vodovod, tam chrám, onde lázn, divadlo? Byzants

obané posílají každoron poselství do íma, aby pineslo pozdrí

císai. To stojí obec mnoho ipenz ; nemá se od toho upustiti? (An

odpovídá císa.)

Nejzajímavjší z tch záležitostí, které Pliniovi psobily ro

paky, byly žaloby na kesany. »Nebyl jsem nikdy

takovém vyšetování a nevím, má-li to býti trestáno, jestliže jedli(

byl nkdo kesanem, i stává-li se to beztrestným, jestliže to popj

a dosvdí obtí našim bohm, že kesanem není.« Ze zprávy

vidti, že kesan bylo v Bithynii mnoho; mezi obojím pohlavíij

všemi stavy a lidmi každého vku, po mstech i na vesnicích by

rozšíena ta zpevrácená a pemrštná povra*. Naléhání a hroil
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nisklio Ij^ála nezstaly hc/ úinku; ;nnozí (jdckii se kesanství,

úlali na dkaz toho Kristu (co/, prý žádný kesan nikdy ncudlá)

ilirániy bohu, díve opustÍMié, zase se plnily a pinášeny v nich

Kli. Je vidti, že djiny kesanství nevykazují jen horlivé vyzna-

lo- a muedníky: vtsí byly davy teoh, kteí nq)átelskému nátlaku

)V()lili. V. listu IMiniovýcIi také uhodneme, pro se ímským úcd-

kinn zdálo kesanství vécí nedovolenou a trestuhodnou: v jejich

•icli nebylo to jen jiné nálK)ženství, ale byly to tajné spolky.
iniský stát však nezná práva volného siK)lování a zakazuje s|K)Iky

íísiié. Císa Trajan nechce ani, aby se zídilo v Nikomedii hasiské

ružstvo, akoliv pi hrozném ix)žáru v tom msté ukázala se úplná

zradiiost a Jiotenost pi hašení I (X. 43).

O kesanech rozhoduje císa pomrné mírné : Nebudiž po nich

itráno; jsou-li udáni od nkoho, a jsou pedvoláni ped soud a od-

íknou se kesanství. Dotvrdí-li to skutkem, obtujíce >našim

l>híim«, buíF jim za toto pokání dána úplná milost. Ale k anonym-
í ni u udání nebudiž pihlíženo; »to je vc, která vede k špatným

L^lodkni a nehodí se do mého panování* (X. 98).

O život Piiniov po jeho pobytu v Rithynii není nikde žádných

iráv. Snad zemel v této provincii nebo brzy po návratu z ní a tak

nedokal toho, co se mu zdálo být u jiných lidí krásnou dráhou

Ivotní : vnovati se, pokud je tlo silno, veejnému životu a v stáí

liležeti sám sob. Snad by byl v klidném zátiší u svého milého jezera

•nniského nebo na své krásné ville v etrurských Apenninách nalezl

lise chvíle ke studiím a literární práci — ale nebylo mu toho popáno.

NAŠE DOB.\. R. XIX., . 11. 1912. 20. srpna. 53



Karel Sladkovský roku 1849,

Podává Dr. H. Traub.
(Pokraování.)

A
nyní zaíná nejsmutnjší díl mé pohádky. Za krátký as toti

asi na konci listopadu 1849, pišlo sthování také na mm
z No. 8. pišel jsem do No. 6. s jak se patí zaopateným oknem a h<

lubnikem ped ním, a potom po obou stranách vedle mne prázdné kvái

týry, aby mne nemohl nikdo z mých myšlenek vytrhovat. Brzy na t

když jsem se tam pisthoval, dostal jsem píležitost zaslat Vám prví

své psaníko. To mne tenkrát stálo mnoho trampot! Nemli jsn

tehdy ješt povoleno pálit veer svtlo, já však jsem cd jedné ord

nance dostával pokradmo svíky; ten veer tedy, když jsem pro VÍ

tch nkolik ádek olvkem chtl napsat, navsil jsem na okno všecl

ty hun a poslanky, kterými mne sv. Jií v No. 6 podlil, položil jse

polštá ze slámy ped dvée, aby tam skulinou svtlo nelekalo strl

nika, a otevel jsem tu kapliku, která byla v pažb u dveí a nám jai

ped asy již jeptiškám sloužila za tajný kancelá, postavil jsem ta:

svíku a zaal jsem psát. Nenapsal jsem ale ani jednu stránku, zi

klepalo se na dvée a p. Ratz^ se ozval, že mám shasnout, p. oberlieut

nant prý naproti vidí zái z mého pokoje. Já neekal, až domluv:

i zhas' jsem hned, aby nebylo vidt, co jsem práv robil, kdyby snsl

otevel. Sel jsem spát. Zrovna v jednu hodinu po pl noci jsem

probudil a zaal jsem manévr znova. Napsal jsem zas asi stráiéc

tu se najednou nkdo žene k mým dveím. Já hned zas zhas' a st

hoval jsem se horem pádem do postele. Pak jsem teprv zpozoroví

že to byl jeden z profous, jenž ml tu noc inspekci. Konen jse

si pivstal ráno v 5 hodin na to a dotrh' jsem ješt ostatní dv strái

ky. — Tenkráte ješt poád J i r g 1 nebyl nahoe^ a já proto toho m
není, že se mi nedostanou na kži. Tak prošlo poád v stejném z;

kolik nedl, až najednou as na zaátek dubnu mj špehoun pišel s n

1 Ratz byl profousem vzeským,
* Dodán do Prahy, jak už shora poznamenáno, 28. ledna 1850.
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II, že v numce 2. je nový pán, áky pej p^nrdiMa »c zrzavými síi-

ii vousy. Já ty zrzavé vousy mi iM).VI na myslí a tedy jsem hned

i.il v niob p. Jir}í;la, který to také skutcné byl,* Já se ho nechal tá-

li
at, jak se dostal v ochranu sv. Jiíka, on mi odpíwédél nco temného,

IV iu'inu/0 udávat jinak, luv. Vri a jini ped nim ekli. Brzy na

ovnao vclkonoc 1850 mne pinesl Kat/, zprávu, /e mám vykázáno

k. m. na týden a to jsem ml konec kre<litu u všech ordonancí;

lý už mi nechtl pevzíti ministerstvo zevnitních záležitosti,

lišcI Trmal, který so mnou špatné i)ochodil, V mésici ervenci

' ji/ nesoliázelo mnoho, tak bych byl vyš<'tujici komissi uklouz'.

^tila se mi zlatá žila tak silné, že krev ode mne každodenn po

t (Klobázcia, iMMivadž byla nedstatkem kyslíku tak sjxitná, že

.1(1 nemohlo pottel>ovat. Uyl u innc léka a když odešel, tak ekl,

tiž je to zbytené ke mné chodit, aby mne radéj' hned zavezli do

'cnice.* Profous tedy také hned pišel, abych se oblíkal ; musel

vést a ješt podnes nevím, jak jsem do té nemocnice pišel, neb

! cestu bylo mi ped oima všecko erno a prí)ffnis mne musil

I. Sotva jsem tam hodinu p<íležel, pil)h' již zas profous celý po-

ny, abych se Imed zas oblékal, že ipan auditor mne ve špitále ne-

mít, že musí doktor chodit ke mn. Dobrá duše ten p, auditor,

n on ml o mne starost. 2e jsem ale tu hodinu jen byl v pokoji

ivenvm oknem, vyjasnilo se mi hned ped oima a nazpátek

šel již pi dobrém vdomí. Na to pišla doktor komisse ke

okna se zotvíraly a od generálního kommanda pišel rozkaz,

h denn chodil dvakrát po hodin na procházku, konen jsem se

tlioval z Xr. 6. do 24. na tu chodbu, co je kuchyn, ^dežto jsem

y. iicjnl to prkno ped okny ; ale na dva lokte od okna vysokou ze
pod oknem z celého domu záchody. Z louže do bláta, ale zstal

icm tam. Slyšel jsem tam alespo lidský hlas. Vedle mne byla celá

|árka dvátek, které policajtm nechtly zadarmo být po vli

;

[iproto byly poslány na hrad, aby je páni auditorové nauili, co je

I!
za zvíe policajt a co je to za hích této pravé ruce jeho Velinosti

i na odpor stavt a je dráždit. Ty tam nadlaly celý den kiku, až

iii lidé na mariánských hradbách zastavovali, nevdouce, co se to dje.

lidite z toho, že se mi dostávalo i spolenosti krásného pohlaví.

lednu pak roku 1851 pišel T r m a P a na místo tch holiek pan

* Divné dosti, že Sladkovský nevdl díve o pítomnosti Jirglov ai
dubnu.

' To první choroba Sladkovského, která ho stihla r. 1850.
3 Václav Trmal, pibuzný rodiny Sladkovských, byl r. 1849 jako vy-

:'uiilý poddstojník pidlen profousovi Ratzovi do Svatojirského kláštera.
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V á v r a.^ Tu jsem se pak dozvdl zas trochu, jak vci stojí, a z;

alo se mn již nco uritého zdát o Holomouci, ale ješt to neby

jisté. Na zaátek února konen zaklepalo se na mé dvée a Ra

se ozval : »Packen Sie ein, Sie kommen auf die offene Flanke N
36.« Brzy na to jsem se již procházel v Nr. 36, okna dokoán otev

ná, žádné míže a žádné prkno a vyhlídka do zahrady." Víte, co

znamená žádné míže a žádné prkno? Nevíte, to se nedá také slo\

vyknout, ani šttkou namalovat, ten cit, který v onch tyre<

slovech je obsažen. Naproti mn svt prkny zabednn a okno dokoí

otevené, naproti mn íše tmy a já v íši svtla, naproti mn pek

a já v nebi! trnáct dní to trvalo, než jsem tomu pivyk', a než i

zas zbývalo asu, vzpomenout si na to, že jsem ješt poád u Jiíl

a že tam naproti mn jsou lidé, s kterými snad brzo povandruju (

Munkáe aneb do Holomouce." Zaal jsem zas telegrafovat, :

skrz ze, nýbrž pes zahradu bílým šátkem a zvdl jsem konen

že J i r g 1 již se dal vymakat jako citron.* Tak piš

po 18 msících tetí výslech na zaátek dubnu 1851 a v tom jse

se dozvdl, že pan auditor již ví všecko, co Bruna a Jirgl o mn v

dli,'' nedlal jsem tedy žádné dlouhé ceremonie a »podepsal« jsei

jako Stadion r. 1848." Brzo nato jsem psal Manimu, který pišel n

horu, mezi anglickým nápisem jedné knihy, kterou jsem si žádal, r

kolik latinských slov, totiž : »examen habui et condemnabor, praepa

matrem.« Mvslím, že tu cedulku dostal, neb jsem ho vidl, kd!

odcházel dole po chodb s ákou cedulkou v ruce. v nížto se mi zdál

1 Dne 31. prosince 1850 odveden k vyšetující komisi hradans

Vincenc Vávra-Haštalský, bývalý redaktor >Novin Lípy Slovanské* a dli

Slov. Lípy. i

' Vojenský soud ponechával tm, jichž výslech byl u konce a o jejiti

vin nabyl jasné pedstavy, více volnosti.
,

3 První odsouzenci byli rozvezeni již poátkem roku 1851, kdy Sladkt

ského osud nebyl ješt rozhodnut. První ást odsouzených student z esl,

raorav. bratrstva a z Markomanie byla dopravena poátkem února do I,

máma, na Munká odvedeni druzí teprve v msíci kvtnu.
|

* Lze tžko rozhodnouti, neukivdil-li tu Sladkovský Jirglovi, teh

mimodk, bona fide. Aspo všechny zprávy bez rozdílu národnosti od r

ných jiných úastník tohoto hnutí shodují se v úsudku svém, že prof. J;!

byl muž bezúhonný, veskrze charakterní, hodný vší úcty a vážnosti.

5 Možná dosti, a je to pravdpodobné, že v neprospch Sladkovsk(ij(

vypovídali spíše jiní, než práv Bruna i Jirgl. 1

8 Sladkovský ml tu na mysli známý výjev, kterak hr. Stadion jij<

nejv. purkrabí pražský donucen r. 1848 podepsati druhou petici pražská

k níž vydána odpov ve form známého kabinetního listu z 8. dubna.

«



('.' Od té (lohy jsem xan xil den ke dni fttcjn až do 12. máje.

iin. kdežto se mnou zaal hrAti píKlivný, mne až fx>ftud ne dficcla

>|)jii'lný Htuv, nejhroznéjtti a ncjiikriitncjhí to okaimcní t mého
o života.' Než v&ak o tom zanu, musim Vám díve jednu mlá-

' mého /nlániho života popsat, jež se mí pilvKlila již v roku

v Ifdiui josió ped mou první nemocí v Nro. 6. a kterou jsem

' vynechal, p<inévad/ v této události jsííu obsažené nej biazenéjií

' nuMio ctllio života, tak že Vám chci tuto nejjasnjší a onu

innjsi stránku mých pípndností u sv. Jiíka |x)vtdat {k) sobe.

Snadno si pomyslíte*, jakými myšlenkami jsem se mimo toho,

jsem s nkým klepal, |)()vždy zanášel. K emu jsem venku od

tku lota 1R48 pro stálou rozilcnost ncmél nikdy docela chladné

a dosti |)okojné mysle, k tomu jsem mél nyni asu dost, jmc-

l co jsem j)išcl, jako na ostrov, do ísla 6. Rozmýšlel jsem vsc-

in, co byl vlastn cil mého celého jednání od roku 1848, byl-ii

nný, a v em asi má základ svj všecka ta vášnivá protivnost,

.^L se ze strany odporné proti nám nasazovala.

rk) to zrovna jx) novém roce 1850, když jsem ve dne v noci

)vé rozjímáni pohroužen, okolo sebe nic jinélio nevidl a nc-

[, než co se týkalo tchto myšlenek. Tu se ve m. co díve jen

lém jakémsi citu mou povahou vládlo, objasnilo a rozžalo

tlý obraz rozumu a dsledného náhledu. Xeznámá mn ptjsud

|ost myšlenek a dkaz se ve mn probudila, rada se vyvíjela ze

a celá velkolepá budova té pravdy, pro kterou jsem trpl, se

rnnšela ped blaženým mým zrakem. Nejblaženjší to byly dni celého

' života, akoliv ve vzení. Netušenou posud blaženosti jsem si

oval na úzké prostoe a celý svt se na mne usmíval. Nemohl

pochopit, jak jen by mohl (kdo) takovým myšlenkám, v nichž

<e mnila v ráj, na odpor se stavti. Nebylo jinak, než že posud

v tuto svatou pravdu tak jasn nepojal a tehdy také jiným tak

nepedložil ; kdo mne uslyší, nebude moci odporovat, tak jako

-tný, jenž vtru a bouce vzdoroval, paprskm slunením odolati

nebyl. Ani ten nejkrutjší odprce reformy, ani Windischgfrátz,

1. v^chwarzenberg ani Thun,' nebude moci jen chvilinku být na roz-

' Sladkovský se nemýlil, jak jsem zvdl od p. dr. Trmala. Na lístku
'

' prý slova: Condemnabor, praepara matrem in eam rem.

- Druhá Sladkovského choroba, duševní.

' Windischgrátz, polní maršálek, kníže Felix Schwarzenberk, pedseda,

inisterstva, Lev hrab Thun, ministr kultu a vyuování, byli nositeli reakce

k se p)ozdji soustedila v osob Bachov.
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pacích ! Pry tchcly se všim prodléváním, to by byl hiícli na celém Ik'

ském pokolení, jenž se ustavin marn te a svírá; vší mocí mu^i

na to bít, sdlit svou soustavu dále a jinak to práv by nešlo, než ká^

se obrátím pímo na nkterého ministra, tedy na Thuna, jenž se m[,%

svatodušních dnech chlubil, že je lepší vlastenec než já; budiž tonflpi

jSíá vlast je celá zem a celé lidské pokolení mj národ ! Po dlouhé^

tedy dobývání jsem dostal od komisse na ti dni psací nástroj k tojn

oueli, že sepíšu pro ministra Thuna neodolatelný lánek o pvqt

nynjší bídy v lidské spolenosti a ukážu, vycházeje z nynjšího slti

teného stavu vcí, jak se dá zatoit v jinou cestu u blahu lovenst\

a to vše ne na základ smyslivosti, nýbrž chladného, praktickfí:

rozumu ! Oušklebky p. auditora se mne docela netkly, za krátký

jsem si myslil, budeme i my dva brati ! Napsal jsem, jak jen ve t| í(

dnech bylo možná, as v pti arších strun vše, co bylo hlavt 1

v hlavních rozborech spoleenských a odevzdal jsein to slavné kom S

k zaslání ministrovi Thunovi. On (totiž auditor) se zas šklebil, am
nechme ho, za krátký as se bude hýbat telegraf, že mám pijít*

i

Vídn

!

Co tomu íkáte? 2e jsem tenkrát byl blázen! Máte pravda,

pro? 2e jsem snad njaký libý sen své smyslivosti držel za roz

Nikoliv, já byl blnzen proto, že jsem si dal nabulíkovat, že ti lidé. jf

novotám poád vytýkají fantazii a idealismus, že tito lidé chtr

rozum; já byl blázen, že jsem tomu díve neuvil, že oni to slo\

»fantazie« užívají jen za pláštíek, aby ním mohli dusit rozum;

byl konen také blázen proto, že jsem se domýšlel, že mám tu nu

svými dvody všecko pekonat, co snad jen Bh sám mže, ostati

ale nyní ješt pi chladné krvi po dvou letech^ všecky ty rady, ktc

jsem tenkrát sepsal a zastával, jsou pro mne svatou pravdou, ktc

zvítzit musí i také tím krokem, který jsem já tehdy stopoval, n

zmnilo se ve mn nic, nežli že jsem nyní pišel k náhledu, že se

zmna nebude dít pouhým rozumováním, nýbrž zevnitní nutností, t;

jak se to již v Anglianech patrn jeví.

P. auditor si tenkrát arci myslel, že pi té píležitosti dostai

njaký dokument proti mn, ale to jsem já si vše dobe rozložil

vdl jsem, že jestli mi nepijde z jiné stránky na kži, ten lán(

mu ji neodkryje ; on poteboval fakta a tam byly jen pouhé myšlenk

Od toho asu pak jsem alespo zpozoroval, že se ke mn choval s ni

* Z této poznámky, jakož i z pozdjší, která následuje, lze souditi,

list Sladkovského byl psán r. 1853, a nikoliv, jak za to má p. dr. Trm

o rok pozdji.
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,'étší ochotou, iicz drive; když mne navštívil, tak jako i ve výslechách,

>H ku/dc* prilexitosti se mnou zaal rozprávku o sociálních pomrech,

íemž jsem já nikoliv nevíUial proslovit zfcjmé své mínní, nedbaje

la to, /c snad bylo také mo/ná, že on tím zpsolurm mne chtl pi-

ié»t k povídání ; neb za moje náhledy jsem nebyl nik(miu propadl

^ostatn jsem mu neek' ani chlup; také musím ixxlotknout, ze on

i tch našich rozprávek nikdy nic nedal v protokol, co by byk) l)CZ-

pho bývalo zbytené, |H>névadž mel muj vlastnf)runí lánek O mém
[nitníin pesvdení.

Když pak ten telegraf tu zprávu, že mám pijít do Vídn, ne-

IfKnášcl, zvyk' jsem si konené zabírat se ve svých myšlenkách Iktz

íhledu na všecky ministry ve svt a tak jsem byl, jak jsem již dív

ypravoval. v samém filozofování živ, až do máje roku 1851 ; po-

adž jsem ale již v dubnu asi onoho roku zpozoroval, že tím stálým

kulováním sám u sebe bez sdlení se živé duši bych mohl skuten
u> píijit v blouznivý stav mysle, pedcvzal jsem si ustát od toho

(.'as a obírat se lingfuistikou. Máni* se bude pamatovat, že jsem

krát si žádal anp^lickou dkladnou gramatiku. Myslil jsem si, až

1 pijdu ven, že mne angliina bude živit, tedy všecko dkladn
lode vším, jak se patí, vyzkoumat vlastnost anglických hlásek a

litzvuek, co uitelové posud si nedali velkou práci alespo po-

iid ustanovit. A hlecFme, netrvalo dlouho, pracoval jsem již zas na

1, vyzkoumat pvod každé hlásky a six)luzvuky a co je vlastn

irzi nimi za rozdíl, a byl jsem tehdy zas v nejtužší filozofii. V tom

tehdy Máni poslal knihu, nazvanou, myslím: »Enzyklopaedie der

> issenschaftcn« s velmi vábnými pojednáními o historii filosofie.

lioiui, o náboženství vbec a o náboženství kesanském. Dlouho

>em váhal, ale konen jsem nemohl odolat, pustil jsem se do toho

liltal jsem to hladovou dychtivostí. Ten den ped sv. Janem, byl jsem

- tak pes dv tetiny té knihy, jsem zaal pozorovat, že na cokoliv

cm práv myslil, to jsem najednou také vidl jako ernou hrudkou

ie nakreslené na zdi. Sel jsem si lehnout a když jsem (se) ráno

Inidil, byl jsem již v ouplném delirium. Pamatoval jsem se docela

>lie. kde jsem a na celý mj život, nemohl jsem ale žádnou mocí

sebe setást tu myšlenku, že jsem umel a že tam ležím v jakési

robce; íkal jsem si to nahlas, že jsem neumel, ale nic plátno, ono

li to nešlo nikterak z mysle, a zaly se mi najednou po zdi naproti

n tak živ a v takovém poádku malovat obrazy o povstání svta a

* Rozumj nevlastní bratr Sladkovského, p. dr. Emanuel Trmal ryti

Toušic.
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lidského plemene, že jsem cht necht na to zstal koukat jako na po-

stel pikovaný. Myslil jsem si poád, že je to má smyslivost, která m
ukazuje na zdi, co jsem nosil v mozku, ale všecken boj byl marnv ; kair

jsem se podival naposled, tam byly figury, mj celý pokojík byl eri

nými figurami pomalován, zdej podlaha, jako to asi bývalo v pokojíkii

Dra Fausta. Ped pro fosy a ordonancema jsem nedal toho nejmenšíh<i

na sob znát, nemohl jsem se také zbavit té myšlenky, že oni vzali

podobu tch bývalých ordonanci jen na sebe, aby mne mýlili, a žd

jsou to zatím duchové; zdaliž zlí nebo dobí, o to jsem se ješt ne-l

staral, to pišlo pozdji. Tak jsem ležel v stálém zimníním stavu

a s takovými myšlenkami o boji, myslím, docela bez jídla až do ne

dle. Pišel ke mn lieutenant, co je mi
; já ek', že nic, a on tedy poi

ruil, aby mne nechali, a šel pry. V nedli ráno jsem vstal a pro-)

cházel jsem se chvíli mezi mými astronomickými arami a také pc

nich. To mne již zatím opanovala zas myšlenka, že je celý život jer

hádanka, a já tedy pracoval v potu tváe své, bych vynalezl to slovo

které nynjší soustavou svta je vypodobnno. Tím jsem se tahal ai

do 2 hodin odpldne. Tu se mi najednou zdálo, jako by se daleko ši

roko v povtí strhl náramný posmch. To mi zasadilo poslední ránu

hned jsem si to vyložil, že jsou okolo mne samí duchové, jenž se m
smjou, že chci vyzpytovat vc lovku nevyzpytatelnou

;
pistoupni

k oknu, tu se mi zdálo všecko jako v jiném svt, náhodou s(

kouknul také z ísla 3. jistý P r e i s^ z okna, a v tom, co mne usmí

vaje se pozdravil, zmizel, a na jeho míst sedl jako na zadních nohácl

v tom okn bílý medvd. Já šel podšen od okna pry, pesvden, ž(

jsem v pekle, protože jsem chtl odhalit vné tajno. V tom s(

otevrou dvée a Ratz vešel s neznámým pánem, docela ern oble

eným. On se mi uvádl co Dr. H a c k e r,- ale já vdl dobe, že j<

to jeden z pedních pán pekelné íše. Na otázku, co mi schází, odpo

vdl jsem, že nic, naež on odešel dokládaje, aby ho dal Ratz za

volat pozdj, až budu chtít. Já si myslil u sebe, že se jeho pomoc
budu chránit. Malou chvíli na to pišel Ratz zas, jenž mi již taki!

platil za njakého nižšího erta. Já neekal, co bude chtít, nýbrž zaa
jsem sám, aby mn povdl pravdu, že mám mnoho píin domýšlet

se, že jsem v pekle, že tedy nechci být stranu toho déle v nejistot

^ Z tch, po nichž bylo z vojenského soudu pátráno pro styky s M. Ba

kuninem, byl též absolvovaný právník Karel Preis, který na útku z Prah

byl dopaden v Zemuni dne 26. ledna 1851 a odevzdán k vyšetující komis

na Hradany.
' Dr. Hacker L. byl vrchním vzeským lékaem.
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Ral/í)vi M' lo .ik nelíbilo být ccrtcni ; zaervenal »c, omlouvaje ac,

?.e mi snad niéim noublizil, tnk abych ho držel za erta a mél mne

K tomu, abych se áel z toho vyrazit na procházku. Já vyjdu z pokoje,

u vidím, jak ví)jáci tam na .stráži mají na /áfirch neb na prwni, jak

jsem kterého spatil, velké plamenné znaky ; u dvefí ku schodoum mi

ijdoii oborlitMitcnantovy ženštiny vstíc v erném odévu. Aha, to

ÍKUi fiirio. jsem si |X)myslil; pijdu dolu do prfijezdu, tam »tálo plno

.'ojáku, všichni se na mne oste divali a sc])tali si iMilohlasité: To je

'cn Sladkovský, už ho tu máme; na ulici v8U(k' všickni lidé »i poí-

tali ke mné tim samým zpsobem a k ncvystání umrlci smrad mné

ípl poád do nosu. Sel jsem tedy zas domíi, ouplné pesvden, že

sem v pekle a všecka ta podolia, kterou to ix?klo melo s Prahou, to

ívl pekelný mam a klam. Vcjda do svého pokojíka klekl jsem si

II kamen na zem, zaal jsem si, akoliv ne tuze, aby nrne to tak ne-

klelo, rvát vlasy a kiet, že jsem se prohešil proti Bohu. Ratz

Drišel a když byla slova marná, popa mne jcšté s jedním vojákem

|i položil mne na postel. Tam jsem potom ležel asem docela, asem
ia pólo bez sebe. poád v tch myšlenkách, že mám okolo sebe samé

éerty, ale už ne co mrtvý, nýbrž co umírající jsem si picházel, na

lehož duši už hejno ert eká. Kdykoliv jsem trochu pišel k sob,

slyšel jsem poád erty okolo sebe, jak si již na mne brousili. Tak as

Iv hodiny ráno jsem sty po celém tle až k hlav, celý jsem

vni a ekal jsem každou chvíli, že docela uhasnu.' Strach, jakého

n po celý život nezkusil, mne pojímal a modlil jsem se bez pe-
li: Ote náš! a Zdráva's Maria, jen aby mne po smrti erti ne-

:ali do pazour. Ote náš jsem se modlíval také jindy, ale

ava's Maria jen proto, aby mne erti nevzali. Jestli pak taková

llitba by mne byla vysvobodila z dráp ábelských, pochybuju,

ik má hodina tenkrát ješt neuhodila; as ve ti hodiny se zas

a život ve mn navracel, ale mého blouznní ješt nebyl konec.

^Ivšlenka, že jsem v jiném svt, mla ješt všecku svou sílu a vzala

nu nynjšímu tlesnému stavu pimený odv na sebe. To ráno

ikrát v pondlí mi bylo totiž tlesn velmi dobe; všecko se tehdy

'kátilo na dobrou stranu. Medvd už nebyl v okn, stromy a nkolik

itrných kvítí v zahrad se leskly v nadpozemské zái, káva mla
iiyejn lahodnou chut po tak dlouhém postu a všecko se na mne

iválo. Už jsem nebyl v pekle, byl jsem v njakém pednebí, ml
n však ješt zkoušku k pestání. Vlezlo mi totiž do kotrby, že

t náš je pouhá komedie, kdežto hlupáci berou všecko za pravdu

;

iiytrí ale dobe vdí, že je to vše jen hra. Protože jsem tedy konen
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tuto svatou pravdu náhlí, pišel jsem v pednebí, a ted se jen pott

bovalo ješt ukázat, jak budu provádt svou roli na základ této nov

pravdy. Okolo mne byly samé nadpozemské bytosti a ty se budo

stavt jako moji bývalí známí na zemi; já to všecko vím, ale musíi

se stavt, jako bych to nevdl a hrát s nimi tak, jak oni budou dává

ton, ze štegreifu divadlo; když to dobe provedu, takže na sob ni

nedám znát, že vím, že je to pouhá hra, tak pijdu docela do neb(

První osoba, která ke mn ráno pišla, byJ pan oiberlieutenan

v županu; on mne tšil a radil, abych nechal tch knh být a mv
svou obveselil. Já jsem mu odpovídal docela vážn, ale nemohl jsem >

udržet usmáti se trochu, ponvadž jsem dobe vdl, kolik bilo, a /.

on není p. oberlieutenant, teba ml na sob jeho župan. On mi da

ruku a odešel. Já se ješt chvilku sám pro sebe smál a myslil jsem si

jak ty mne nenapálíš. V tom m to ale jako blesk zarazilo ; hlupák
j

jeden, co pak jsem se ml smát, já mezek, to je krásná hra, když s

tomu herec smje! Pjde-li to tak poád, tak budu brzo zas z ped
nebí venku, ale ješt není všecko zkaženo, te jen pozor, až to pijfl

dál; byl jsem rád, že jsem se ješt vas upamatoval a vštípil jsem -

to pevn v palici, že musím dát pozor, abych se neprozradil, že nvr

za ušima. Okolo devíti hodin pišel Ratz a pivádl mi spoleníka, t,

zaje se, jestli ho znám. Já jsem tu ipostavu sice znal co bývaléh

redaktora Veerního Listu Li hlinského^ a ek' jsem tedy jenom

že se mi z d á,^ že je to Liblínský, ale já vdl dobe, pro íkám, ž>

se mi zdá; kdybych byl ek', že j e' to Liblínský, to by byla b\'-val;

ta nejvtší hloupost, ponvadž to byl áký nadpozemský duch v po

stav Liblínského a íci, že to není Liblínský, nebo že ho neznám

to by bylo zas bývalo makavé, že tím chci íci, že vím dobe, že j(

to jen jeho postava a že ona osoba je duch. Tedy sami nahlídnete

jak chyte jsem mluvil, ka, že se mi zdá, tím jsem ml dvée na vše

strany otevené; ta postava Liblínského se arci divila, že tak obi

jetn mluvím, ale to musela dlat, to se rozumlo, aby mne pivedl;

na rozpaky; avšak marn, já se nedal chytit. Sli jsme na procházku

tu jsem se držel poád dobe v taktu; ta pedstava Liblínského otvl

rala na mne poád víc a více oi, ale já se nedal pivést z konceptu

Šli jsme dom a na rozkaz p. auditora prý, povídala ta postav;

Ratzova, se nám vykázal nejveselejší pokojík v celém dom, toti>

1 Poátkem února 1851 dovezen byl až z Raštattu do Prahy Knedl

hans-Liblínský, bývalý redaktor Medauova Praž. Ve. Listu.

* Podtrženo Sladkovským,
|^

3 Podtrženo Sladkovským.

í\
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10 <;. Na veer jsme koukali z okna a rozprávdli « naiimi éouscdy;

jim tam dlal veselou chvíli vypravováním, jak }»em se asbláznil

ik jsem videi to(ho) medvda v Frcisovém okn; viiichni »c smáli

>trai')i a já ml radost, že j^em 6e tak d(i4>fe bavil a že jsem se ní-

11 neprozradil, že dobe vím.^žc jsou to samí duchové, kteí se mnou
ijou divadlo. Sel jsem s|)okojene spát. As o plnoci jsem se pro-

i>ii(lil a tu jsem /.as až do rána vidl liojnost obrazit, z kterýchžto jsem

lozvdl, že Liblínský isvatý duch a Ratz Bli otce a že já (netrou-

jsem si to sice ani |Kxmyslit, ale pi^ec to tak bylo) jsem jejich syn,

lélio nyní z pednebí chtji uvésti do netxí a tedy v té /pedndmí

lišce iMxlporujou a chránjí. To jsem si tedy dobe pamatoval,

' vdyž j.smc šli druhý den na procházku, dával jsem si dobrý iy»zor,

\ch Ratzovi a Liblinskému dal všude pední krok a když jsme si

lli, abych je nechal sednout dív, jak se na pokorného syna sIusí

i patí, ale to se rozumí, vždycky jen dobrým zpsolx^m, ne snad

iliv oni vidli, že vím, kdo jsou. Než lx)hužel ješt ten samý den

úterý (xlpíildne se list zase obrátil. Napadlo mi, že chci být synem

ini, já, syn lže; a v tom se mi pojednou celý mj život vznášel

d oima co ustaviná lež, a mezi tím jmenovit vynikalo, že jsem

litorovi, který nyní v mých oích byl vyšší njaký soudce z nad-

cmské íše, pislíbil, že nebudu nadužívat žádné svobody, kterou

;!i udlí a že na vzdor tomu slibu jsem Trmala upotebil k tajnému

' pisování. Práv v tom, co jsem si to všecko myslil, zdálo se mi,

Liblínský, který koukal z okna, nco promluvil; nepamatuji se

dobe co, z eho jsem dozajista soudil, že on všecky moje my-

!iky, které jsem práv ml, zná a že vbec ví, co se ve mn dje; já

ho ptal, co to ek' a on se obrátil, jak se mi zdálo, s tak ousmš-

lljlnýni obliejem, že jsem ihned si pomyslil, že se raduje z mých vnit-

iiioli muk; te jsem víc nebyl jistý, je-li vskutku dobrý neb zlý duch.

'
\ šak ouzkost má byla tehdy tak náramná, že jsem mu vše, co se ve

i dalo, povdl, i také, že ho držím za vyššího ducha, který zná

myšlenky, a prosil jsem ho, aby mn poradil, comám dlat,
vch svému svdomí ulehil. On mi odpíral, že nemže
lét, co já si myslím, a tšil mne jen, abych takové vci pustil

iiysle. C"^ooneni)
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VEEJNÉ HOSPODÁSTVÍ.
Nemožnost dlati stále jen nové dluhy státní — Schodky státních rozpoti
nutno hraditi novými danmi. — Možnost vtšiho výtžku lepším rozvrženín

starých daní. — Malý pravdpodobný výtžek z daní nových. — Jak umín'
nost rakouských finanních ministr poškodila zemské finance, zejmén:

eské. — Francouzská pjka Praze a pjka rak. úv. pozemkového ústavu. -

Dlužení do ciziny a pražská pjka; cynismus naších kapitalist. — Absolu
tismus vojenské správy.

Zbdovaný stav rakouských státních i vbec všech veejných financ

mohl býti u nás napravován do!Sud jen takovými prostedky, které zli

ješt zhoršovaly, totiž dláním nových dluh. A ovšem následky se do

stavily velmi rychle, že náš úvr selhal skoro už nadobro. Ani stát, an

zem, ani obec nemohou dostati výpjky jinak, le když se podvolí k pod

mínkám tvrdým, skoro líchváským. Zajisté takovým zpsobem nelze za

držeti ustaviné klesání ceny státních i veejných papír a nijaké umK
prostedky nemohou v tom smni pomoci.

Že bude nutno jíž jednou obrátiti a zaíti s lepším hospodaením ze-

jména u státu, to lze snadno prokázati. Podle zprávy rozpotového výboru

byly státní deficity rakouské

v r. 1908 1909 1910

mil. K 189 29234 237
^

Jaký byl schodek za r. 191 1, není ješt vyšeteno, ale na r. 1912 bud

schodek nejmén 120 mil. K a jist nebyl menší deficit ani v r. 19II

Tedy za ptiletí 1908—1912 nedostávalo by se státní po-'

kladn tém 1000 mil. K na ukrytí bžných vydání.
A k tomu pibudou nové úvry válené (na stavbu lodí, na poízení nové

výzbroje, na provedení branné reformy atd.), — velké investice na vodní

cesty, na doplnní sít železniní a na vypravení státních drah (vystavení

druhých kolejí, opatení vozidel, rozšíení stanic), kterým schází skoro

vše, eho je potebí k intensivnímu provozu; na zdokonalení ostatních

státních podnik (pošty, telefon, státních dol a j.), jakož i na vybudo-

vání vysokých škol a jiných vyuovacích ústav atd. |
Je to nepehledná ada nových dluh, jelikož nelze všecky tyto po-

teby uhraditi z ádných píjm státních, když se jích ani nedostává na
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II li/ných vydáni. A lato bcžná vydám portision nstavitnc. .m»vc liiuhy

iduji nových vydání na úroky; zvýAcná branná moc a její zdokonalení

lijdc so l)cz velikých stálých novýcli pcjžadavk vojen»kc správy; »láiní

.nci domáhají a nmsi »c domoci zlcpscnciu) postaveni a vyšilio »luz-

lo; dhiictvo i samostatné niiíl tídy výrobní íckají již nctjri)élivé na

:dni iMíjišlcni, které státu zpfisobi téikc nové výdaje; a konené na

, ky dosud špatn opatené kulturní a íiárodohospo<tó»ké zájmy zrovna

neodkladné bude nutno lepe než do.sud pamatovati.

A jak teprve je hrozný stav financi zemských, kde namnoze tetina

I aspo tvrtina bžné poteby se musí krýti novými dluhy! Kdyby se

vedlo vyrovnáni eskonémecké v Cechách, musila by se hned na krytí

ivadních dluhu krátkodobých a záloh, které jsou úrokovány ncsmysl-

vysokými procenty, uiniti zemská výpfijéka asi ii)o mil. K,

Ovšem nemohou se stále jen délati dluhy na úhradu lak obrovských

ijných deficit. Nezbude tedy než hledati nové stálé dchody a téch

k- lze nabýti jen zvýšením daní starých a zavedením daní nových.

Ale i v tom smru je dobrá rada drahá; vždy naše bemena daová
II beztolvo už veliká a skoro nesnesitelná.

Jisté zlepšení státních dchod bylo by lze provésti také v mezích

ivadních berních zákon. Naše osobní da z píjm dává smšné
ké výnosy. Na r. 1912 je rozpotena pouze na 84 mil. K. Jak nepatrná

10 suma, poznáme nejlépe, když ji srovnáme s dcho<}ovou daní (t.

»income taxt) Velké Britanie s Irskem, kde její výnos za rok

1

1— 12 byl tém 45 mil. liber šterl. := skoro 1080 mil. K. U nás vy-

l.i by podle rozpotu na r. 1912 da ta na hlavu asi 2*90 K, kdežto ve

Iké Britanii by na hlavu pipadlo pes 231/2 K. Tedy výnos dané té

Anglii byl, ua každého obyvatele poítaje, osmkrát vyšší. Pi tom sazba

ii té, poíná u nás již roním dchodem 1200 K, kdežto v .Anglii ji nikdo

nlatí do 160 f x^ 3840 K dchodu ron. Patrn u nás neujde dani té

iiiý chudák, ale jist nepostihuje spravedliv a poádn lidi bohatší.

I

ji I jinde by stát mohl vyzískati mnohem vtší výtžky daové, kdyby
•11 so odhodlal zrušiti na p. privilegia bohatých feudálních pán. U nás mají

lihovary, po vtšin velkostatkáské, pidlený kontingent lihu, který

liuiléhá nižší dani. ale konsumenti zaplatí vyšší da. jelikož kontingent

lihovarm povolený pro spotebu nestaí. Jelikož kontingent iní pro Ra-

usko bezmála i mil. hl lihu a sleva dan z i hl iní 20 K, dostává se

ten majitelm lihovar — pedevším velkostatkám, — ron od

ttebitel, prostednictvím finanních úad skoro 20 mil. K darem.

\ krom toho se ješt ^hospodáským* (t. j. velkostatkáským) lihovarm
\\ pláci pímo ze státní pokladny roní »b o n i f i k a c e« 7I/2 mil. K!

šcni se to dje pod záminkou, že se tím podporuje zemdlství. Fakticky

;- dlají prestnty velkostatkám.

IIC Tedy na jediném líhu by mohl stát pi nynjší sazb daové získati

'^s 27 mil. K ron. To nyní arci nelze provésti, jelikož líh je zdann
dohod s Uhrami a Uhi trvají na kontingentu, — tam feudální šlechta

všemohoucí. — podle rakouskouherského vyrovnám až do r. 1917.
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Nové dchody daové by se daly najíti zdanním lihovin a také
j

již k tomu podány pedlohy. Ale zvýšených výnos tch bude pot

pedevším k úprav financí zemských. Zvlášt vyšší da z piva je už n

vtšími zemmi projektována (v Cechách) nebo už ásten pipadlí

zemím (na Morav, ve Slezsku, v Dol. Rakousích a v Halii). Také nej ,

vtší ást zvýšené dan koalení musí býti pidlena zemím. Ted)

z tchto nejvýnosnjších zdroj pro stát již velmi málo vybude.

Zajímavé je stopovati, jak rakouská finanní správa si v tom smrij

vedla, jak stejn poškozovala finance státní i zemské, i jak je vlastntl

vinna nynjším finanním zemským rozvratem v echách. J

Když za ministra financí Bóhm-Bawerka zemský snm esk)

'

j ednohlasn pijal osnovu zemské pivní dávky 2 K na jeden hl piva

ministr B ó h m - B. odepel tuto osnovu pedložiti k sankci a cht
echám povoliti pouze dávku 1*3 K na i hl. Ostatní vyšší zdanní piv

vyhrazoval výhradn pro státní finance. Po dlouhém smlouvání minister
,

stvo financí tehdy .svolilo pouze k zemské dávce 1*7 K na i hl a to jei

na omezenou dobu. Stát pak sám dan z piva nezvýšil.

Dávka 1-7 K z i hl byla irým berním nesmyslem; ve skutenosti cen:

piva byla zdražena o 2 h na i 1, protože to v drobném jinak nešlo. Ted}^

konsumenti zaplatili skuten plné 2 K z i hl. ano i více, ale zem dostak;

nicmén jen 17 K. A to pro pouhý justament doasného ministerstva

financí, kterému se podvolil celý snm, akoli jeho rozhodnut
o dávce 2 K bylo jednohlasn píijato jak odechi
tak od Nmc, Nyní již bez jakýchkoli námitek se pedložily zákona

zemské k sankci, které ustanovily zemskou dávku na 4 K z i hl

!

Že krom toho zemská dávka z piva byla pKJvolena echám jen n;

nkolik let, umožnilo zhoubnou obstrukci nmeckou na snme a každoro
ní ztrátu nejmén asi 17 mil, K ron pro zemské finance eské (p
dávce 2 K pvodn usnesené). Bez této osudné chyby byly by zemskt

finance eské dosud ve snesitelném stavu,

*

Z ostatních daní by mohla býti velmi výnosnou krom dan dcho
dové (osobní dan z píjmu) ješt da ddická. Ve Francii vynáš

da z ddictví ron od 300 až do 320 mil, frs„ v Anglii asi 25 mil. libc

šterl, = asi 600 mil. K. Ovšem tak vysoké sazb dan té, aby stoupahi

až pres 35% z ddických podíl, jako ve Francii, nebo až pes 20% jak

v Anglii (pi vysokých podílech a vzdáleném stupni píbuzenském), si

naše snmovny neodhodlají. Také zámožnost naše je proti anglické ;

francouzské velmi skrovná i nedá se tedy ekati z úpravy dan té píli;

znané zlepšení pro státní finance.

Jiné nové projekty daové jsou pouhým píštipkástvím. Tal

na p. da na vysoké dividendy, da z tantiém pi akciových podnicích

da z automobil, úprava dan rentové, zvýšení daní bursovních, daiK

na sázky (totalisateur) atd. Vydatnjší byly by ovšem monopoly n;

sirky a monopol petrolejový. Ale proti takovému zdražování nejnutnjšicl

poteb chudého obyvatelstva je velmi vydatný a oprávnný odpor. Jedno

tlivé dan uvedené byly by sice zcela oprávnny, ale v našich pomrec!
lze z nich ekati jen velmi skrovný istý výtžek.
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Stálé dlužení mátni i ostatních veejných hospodait ví projevuje

vé velmi povážlivé dÚHledky: f-cdcvšíni úvér pru vicchny i nejspo-

uéjsi dlužníky »c neobyejné zdražil a ztížil. Pocítil to nejen ctit,

I ol)Cc n také vsicluii Houkromnici. |K)kud jiiou nucení |>odnikati na

Tak na pi*. i úvér hypotékami hc neobyejné zdražil.

již v ervencových úvahách byla e o /.aniýHJcné pjce mé«ta Prahy

Irancii (25 mil. K 4V1:% prozatím, která l)y se byla rozmnožila až

mil. K béhem dvou let). Pjka ta »c nemohla uskuteniti pro strainé

Ixé úroky a téžké pmlminky, k nimž by »c byla pražská obec musila

./ati.

Ilyl zde uinn návrh, jak by si obec pražská mohla zjednati lacinéjií

, kdyby si totiž vymohla pjku na 4^^%^^' (nové) dluhopisy Zemské

\y. Praha má svou spoitelnu a ta má právo vydávati kf>mu-

1 úi)isy se sirotí jistotou. Není pochyby, že by na p. 4^'/"' dluho-

pražské s|>oitclny se prodaly jisté, nad paritní cenou. (A kdyby se

Kzdarilo pi úpisech 4.)^:'j*/í nich, jist by tomu tak bylo pi úpisech

,iiich!) i'ro k tomu ledy l'raha neužije svého ústavu?

To by mlo ješt tu výhodu, že by se mohla pjka uiniti po menších

-ob. vydáváním menších obnos v dluhopi.scch a že by se tím trh

/ni nijak neznepokojoval. Není naprosto obavy, že by 5% ní dluho-

se sirotí jistotou nešly na o<lbyt. Kupovali by je všichni místo jiných

rú se sirotí jistotou nízko úrokovaných (místo státních úpis, místo

tekárnich komunálních úpis atd., které na p, mají po vtšin nomi-

I úrokování 4%^ ron).
*

Za to obec pražská (vlastn mstská rada) uinila nco jiného:

jila si od í-rak. úvrního ústavu pozemkovéhoc (osterr. Boden-

itanstalt), ústavu isté nmeckého (s ásten francouzským kapitá-

I 10 mil. K na 4^% za kurs 90^0% na 50 let. Do 10 let nemže se

o pjka ta konvertovati. Je sice tato pjka znan lepši nežli byla

oouzská pjka 25—50 mil. K na 4^%i, jelikož všecky dan a po-

ky hradí 'rak. úv. ústav pozemkový sám. Ale i tato pjka
\elmi nevýhodná a rozhodn se nemla tak uza-
ti. Jediné na ní je dobré, že se pouze uzavela na

:;i i 1. K a n i k o 1 i h n e d na 25 nebo 50 m i 1. K.

Podle daného kursu by se tato pjka úrokovala celkem 5*4% ron

!

hy se byly vydaly komunální dluhopisy 4^%ní od praiské spoitelny.

by všecky ostatní výlohy a ztráty na kursu (jist velmi nepatrné)

žily pjku nejvýše asi na 5% nebo snad nco málo nad to. Tím by
šetilo každoron 40.000 K na úrocích a krom toho by tím byl

il nco sám pražský obecní úvrní ústav. Takovým úkolm by odlx)r-

u pražské obecní spoitelny snad nerozumli ? Jist že dobe rozumjí,
mstská rada mla asi své soukromé dvody, pro které dala pednost
\ liodné pjce rak. úvrního ústavu pozemkového

!

*

Ti lidé a ústavy (na p. eská prmysl, banka a její patroni), ktei
uli Praze vnutiti tak lichváskou pjku francouzskou, omlouvají své
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I
jednání tím, že prý by se k nám dostal aspo cizí kapitál. Jakoby kapitá^

nebyl mezinárodní a nešel všude tam, kde se mu nabízí veliký a úpl
zajištný výtžek! Když se odhodláme platit do ciziny roní úroky o l^ i

vyšší, nežli jaké bychom platili vitelm domácím, a když tyto tak vy.

soké a jisté úroky chceme platit po padesát let, dá se již pochopiti, ž

pjku z ciziny dostaneme ! Ale práv tyto tak neobyejn vysoké úrok

vnukají cizin neznalé našich pomr podezení i nedvru ! Tím se naš

úvrní styky s cizinou neposilují, nýbrž naopak poškozují. Cizinci s

eknou: »kdo chce platit takové lichváské úroky, zajisté není dosti spolehl

vým dlužníkem, — sice by se podobným závazkm nepodvolil«. A ted'

výpjky za tch podmínek by našemu úvru v cizin špatn posloužihi

Ale jak by k tomu pišlo msto Praha a jeho poplatníci, aby m
našim kapitalistítm pomáhati k nabytí úvru v cizin, jako to žádal n;'

elný kapitalistický žurnál »Národní Listy«? Praha si mla vypjiti zl);

tený (aspo pro okamžik), — veliký kapitál 50 mil. K a platiti z nl

ron nejmén o pl millionu korun více úrok a to po padesát let, a'

prý se ulevilo nedostatku kapitalist domácích. Když pak takové zl>

tené hrozné nové bemeno veejné mínní odmítlo, odvažují se tito 7

stanci kapitalismu tvrditi, že vypoítávání procent pi výpjce je
1

»kramaením« ! Jaký je v tom cynismus! Když poplatníci pražští o

mítnou hrozný, úpln zbytený závazek 1/4 millionu korun ron, ktei

znamená krvavé platy a obecní dávky vymáhané od lidí nejchudších, naz\

se to kramaením. Když nkdo se nedá odíti od bezohledných kapitalist

je malicherným kramáem

!

A považme jen. že by z pražské pfijky 50 mil. K ve Francii prodai

dostával francouzský stát sám na roníchdaních celých 14 '"'

korun! Jaká to zbytenost a zárove se tím ukazuje, že ve Francii

tžko a snad vyloueno pro nás vbec hledati úvr, když tam stát t

tvrd cizozemské pjky zdauje. A ješt se tam chystají dan nové.

*

Ale bylo by také malicherným poínáni, kdyby Praha nebo jiné >

ejné korporace naše hledly odpomoci stíženému úvru našemu (

koskému vbec) uzavíráním pjek v cizin. Cizina již sama je nuc

nám úvr poskytovati a dlá to ve velikém rozsahu a za podmínek ji

lepších, nežli na p. byly nabízeny mstu Praze.

Dokladem pro to mohou býti naše stále pasivnjší obchodní bilan

Za tyi léta 1908—191 1 obnášelo pasivum našeho vývozu proti pív
1782 mil. K ili prmrn ron asi 445 mil. K; ale v letošním roce z

první plletí je již pasivum 541 mil. K. Toto pasivum za plli

1912 je skoro o 200 mil. K vyšší než loni! Za tyi a pl roku zs
jsme v cizin dlužní 2323 mil. K za zboží jen a co jsme zstali dlr

na nezaplacených úrocích (od obou stát rak. a uherského) do ch

v té dob, inilo jist nejmén 1700 mil. K. Tedy za tato tyi a
•

léta nám cizina byla nucena uviti nejmén 4000 mil. K ! Jaký to

Tovský úvr a jak malicherné bylo by poínání chtíti tuto potebu úv

zmírniti umístním pražské pjky, prozatím jen 25 mil. K ve Fran
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i; ii;i'. ministr vojenství dovede vidy vládnouti absolutné proti veftke-

I protestm vlád obou polovicí Hkc i proti s|>olcÍMému ministerstvu.

Vojenská správa myslí, že p<itcbi je nových (Kclových dél a žádala

lo okamžitý úvér asi 270 mil. K. Vlády v naii monarchií požadavek

prozatím odstavily až do r. 191 5 a úvér nepovolily. Ale ministr vo-

tvi si ho povolil sám. Objednal prý u ."^kíxlt»vky potclmá díla, jako ped
olika kly se objednaly bez píívoicní od tStabilimrnto technícoc v Terstu

I' liitcviii lodi'. A toimi M- u n/iH pezdívá Htuveni »parlamcntarismus«.

—ck.

VÉCI SOCIÁLNÍ.
ská ubchodni komora o drahoti bytové. — >Bczkunici< v Sofii- — Mesi-

(lni sjezd hornický. — Pijeti anglického zákona o sociálním pojiiténi. —
Ze sociálního hnuti doma i v ciziui.

Vyzvána zemským výborem provedla Obchodní a živnostenská ko-

i šetení o píinách drahoty. Zpráva její svédí o váž-

li, s jakou se této práce podjala. Podáme výtah ze stati o drahot
1 o v é. O drahot bytové nutno mluviti tam, kde cena bytu pesahuje

mu až ptinu píjm nájemníkových. Na základ statistiky osob podlé-

> ich osobní dani z píjm dokazuje zpráva komory, že Praha a její

;i pedmstí jsou postižena drahotou bytovou. Roku 1908 bylo tu ze

^,010 byt 89.638 t. j. 77*5% byt malých s inží do 600 korun, a 25.972

i. 22'5%, byt velkých s vyšším nájemným nežli 600 korun.

Osobní da z píjm nad 1200 K byla pedepsána 61.075 osobám,

lichž 42.903 mlo píjem do 3000 K, 18.172 pak vtší ; 54.535 držitel

1 mlo píjem nezdanitelný. Osob s píjmem nad 3000 K, jež mohou
it byt dražší nežli óookorilnový, je pouze I5'8%, drahých byt však
' ,'

, takže na 84-2% osob s píjmy malými pipadá pouze 77*5%: malých

t, nedostává se tudíž 67% malých byt.

Vedle všeobecných píin zdražování byt — vzrst velkomst, po-

inkovou renlu — poukazuje zpráva na specieln rakouské a eské pí-
. Takovou píinou je znané zdanní domovního majetku (ve Vrati-

roku 1900—1901 2,448.935 marek, v Praze a pedmstích asi 17

ii korun), jehož úinky jsou ješt zvyšovány zemskými a obecními

ažkami, které se ihned a úpln pesunují na nájemníky.

Prostedky odpomoci v kompetenci zem jsou nezvyšování

•niských pirážek a podpora bytových dntžstev, vybudováním zemského
"indu bytového, který by poskytoval pímý úvr do druhé hypotéky

užstevních dom. Vydatnjší innost mohou však rozvinouti obce
Nádním pozemk na periferii obce do svého vlastnictví, aby ve svém
hIu mohly regulovat ceny pozemk, odstupováním pirážek k in-

>vní dani, poskytováním daových úlev domm s malými byty, osvo-
bozujíce je od pirážek bu vbec nebo na uritý poet let. Obce mohou
NAŠB DOBA. R. XIX., . 11., 1912. 20. srpna. 54

w
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však pomáhat i pímo poskytujíce hotový kapitál nebo záruku druhyc

hypoték a pod.

Pražská obchodní komora naznaila cesty ; výstraha ped zvyšovánir

zemských pirážek je vasná v dob, kdy na všech stranách hledají s

nové zdroje píjm pro zemské finance. Na soustavu pirážkovou jak

jednu z píin zdražování byt poukázal také dr. J o a c h i m n

V. sjezdu eských mst v Ml. Boleslavi a žádal reformu zákom

dárství, jež by obcím poskytlo samostatných zdroj píjm.
*

Svépomocnou akci zahájili »bezkunici« v Sofii. Když obec nev)

hovla jejich žádosti, aby jim poskytla pozemk, na nichž by si sami z
dili domky, obsadili dle zprávy »Práva Lidu« tyto pozemky bez svolei

obecního a zídili si na nich provisorní chýše, asi hodn primitivní. P(

licie a hasii jim však 26. ervence tyto píbytky zabavili, pi emž došJ

ke krvavé bitce, v níž bylo asi 20 ranných a mnoho zatených.

Mezinárodní sjezd hornický, konaný poátkem erveni

v Amsterodame, protestoval proti válce; prostedkem zameziti ji
'

úprava uhelné tžby svtové tak, že by každá válka byla znemožnr!

pouhým zastavením tžby uhelné. To pedpokládá však pesnou znalo'

svtové produkce, aby pak dlnictvo mohlo znemožnit ukládání zasol

proto uloženo sekretám jednotlivých zemí, aby do konce roku 1912 pi

daly mezinárodnímu sekretariátu pesné zprávy o tžb a možné je

úprav.

Sjezd znovu zdraznil starý požadavek dlnických inspektor, dt

nictvem volených a státem placených, kteí by mly právo kontrolov

doly, kdykoli chtjí nebo kdykoli jsou dlnictvem vyzváni. Proti pož

dávku sestátnní dol vyslovili se jedin Poláci z Nmecka, ponvai

jsou v Prusku pod výjimenými zákony a pomry jejich by se zhoršil

kdyby pruský stát se stal jejich zamstnavatelem,

. , , • -i
Když anglický zákon o sociálním pojišování m

nabýt platnosti, byla proti nmu zahájena velká agitace mezi neuv
domlým dlnictvem, hlavn mezi eledí, jíž namlouváno, že násl«

kem zákona bude jí snížena mzda. Pístavní dlnictvo, o jehož nevysi

losti svdí nešastná stávka, zahájilo proti zákonu stávku. Vdcové (\<

nictva musili vynaložit všechny síly na pouení dlník, že bojuji pn

svým zájmm. Úinn zasáhl také kanclé pokladu Lloyd George, jednal

se o jeho dílo. Na schzi ve Woodwordu odsoudil pobuovatele, kti

patrn myslí, že zákony se dlají, aby chránily jejich majetek, jejich v

sady, jejich sport a aby udržovaly tídu dlnickou v poslušnosti. Dem
kracie tím svj úkol v Anglii ješt nesplnila; musí osvoboditi zemi, ktr

do té chvíle byla spoutána okovy feudalismu. V tomto díle je zákon
1

jišovací pouze poátkem.
*

Stávka ve vagónce v Kopivnici trvá již tvrtý msi
na situaci nezmnili nieho ani íšskonmetí stávkokazové, ktei sot
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II nejlepii kvalifikaci, ani stranické jednáni úhulA, podporujicich vk-

ii správu tovární, ani hrozby i-cditdovy, že itávkuji mufí se vy-

ovat ze závoilnich bytfi, ani uskutcnéni téchto hrozeb, když za £et-

(• asistence byli násilné vystehováni délníci, ktcH skoro po celý lidský

v továrné pracovali. 1500 stávkujících stojí ncochvéjné na bojíiti. —
Výluka skláského délnictva na Teplicku skonila

odmitýdcnním boji úspéchem délnictva, které docílilo zvýicní mzdy až

í,. uznáni or^^anisace a továrních výlK>rfi a jiných ústupkfi rázu ad-

I i vílího.

istcným pouze úspéchem skonila stávka rukavikáffi
I' raze, která byla zahájena, protože pi vyjednávání o novou prá-

ni smlouvu (stará konila 30. kvétna) nebylo možno docíliti dohody.

nictvo žádalo zvýšení platu o 3 až 4 halée na páru rukavic, I. srpna

I však na pražské radnici podepsána pracovní smlouva, poskytující

siní o iH haléít ihned, od i. ledna 191 3 pak další zvýšení o 6 hal.,

/to o ostatních sporných otázkách bude se jednati pozdéji.

V odboru kováském v Praze ujednána pracovní smlouva,

H)vici norniálni pracovní dobu 91/^hodinovou, osmidenní výpovéd.

II o<l 22 do 34 K týdn, pi emž nerozhoduje stáí, nýbrž dovednost

ikova, práce ke strav a bytu se zrušuje, spory rozhoduje smírí soud.

'uva jest uzavena na dobu jednoho roku, a prodlužuje se automaticky

i.ilši Tok, ncbude-li msíc ped uplynutím vypovdna.

\'olby do tllnického výboru pražského edíte 1-

i státních drah, první to volby po založení autonomního svazu,

liicsly docela nové seskupení stran. Posud mla dv skupiny Právní

lirana, dv Zemská jednota. Nyní ztratila Právní ochrana ob: skupiny

Kiiské dobyl autonomní svaz, skupiny vrchní stavby Zemská jednota,

rá uhájila také ob dosavadní. Centralisté dohráli svoji úlohu i mezi

/niními zízenci. Autonomní svaz mže býti se svým prvním vystou-

III spokojen, nebo i ve skupin vrchní stavby získal tolik hlas, že

!io soudit, že vítzství zemské jednoty v této skupin je pouze efe-

. rni.

ákodovy závody v Plzni jsou pímo holubníkem, fluktuace

Inictva je horentní. Pi stavu délnictva asi 7000 osob bylo loského roku

ijato pes 5000 a vystoupilo pes 4000 dlník, zjev, který jest nápadný
vrchnímu editeli závodu. Za dnešního kursu ve Škodovce odcházejí

itarší dlníci, jakmile se jim naskytne jinde práce. Plzeská >Nová doba«

éluje, že se konala porada šéf oddlení, v níž jednáno o písemném na-

inutí zamstnání všem dlníkm, svého asu po výluce a pro úast na
luti odborovém propuštným.

V Brn vypukla výluka textilních dlník ve 45
rnách, zamstnávajících 14.000 dlník pro stávku u firmy Bruck a

-;clsmann.

Organisace tabákového délnictva dokazuje výsledky ta-

kové režie, že zkrácení pracovní doby neprospívá pouze dlnictvu, nýbrž

iamstnavateli. Roku 1906 a 1910 byla pracovní doba zkrácena, a pece
konnost továren stoupla.
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zamstnáno píjmy tabákové režie istý zisk na

roku bylo celkem na 1 zamstnance celkem 1 zamést

1901 41.364 osob 220,076.106 K 5.320-47 K 132,758.109 K 48073

1906 41-445 osob 245,743.947 K 5.920-91 K i57'972.765 K 777-64

1910 40.339 osob 287.384.930 K 7.124-24 K 176,856.832 K 708-13

*

Stávka pístavních dlník v Anglii skonila porážk(

stávkujících. Svaz rejda, znaje finanní slabost organisace dlnické

povzbuzen nejednotností stávkujících, již od poátk odpíral vytrvá

všemu úsilí jak stávkujících, tak i vlády o docílení dohody. »Všechi

kategorie dlnictva musí ihned prohlásiti ochotu, že nastoupí práci, an

kladly jakékoli podmínky, pouze v dve v ujištní, dané zamstnavatel

že tito vyšetí kterékoli stížnosti pedložené jim bu samotnými dlní!

nebo zástupci odborových organisací;« to e strany jisté svým vítzstvíi

strany vdoucí, že spojencem jejím jest hlad, že odprci nemají do ús

Boulivé výbuchy hnvu a odpov na tuto cynickou mluvu moderníc

Brenn byly potlaeny policií — »25 osob bylo dopraveno do nemocnic(

praví suše telegram k. k. — ale za týden na to nastupují stávkující p

výzv stávkového komitétu opt práci.

V tutéž dobu stávkováno i v pístavech francou;
ských. Námoníci stanovili na sjezdu v Saint Málo svoje požadavk;

žádající zvýšení mzdy, která po celých dvanáct let zstala nezmnn:
Ke stávce námoník pipojili se i lodní dstojníci a pístavní dlnic

V Dunkerque stávka z rozkazu ústedního stávkového komitétu skonen:

aby ostatní pístavy mohly býti tím vydatnji podporovány.

Rovnž na americkém pobeží Atlantického oceán
stávkuj í dlníci Morganova paroplavebního trustu, v potu asi 30.00'

V C u r y c h u provedena 12. ervence 24hodinová generální stávl<

malí a zámeník. Po stávce zahájena persekuce, etn dlník zateni

cizozemci vypovídáni. Proti tomuto postupu úad a proti protiústavním'

použití vojska oste protestováno. Atmosféra v Curychu je dusná jak pe
bouí. Také v curyšských stávkách je Nmecko dodavatelem stávkokazi*

Výluka kovodlník v Hanoveru trvá posud. Pou2j

kesanští sociálové nastoupili práci.
|

Generální rada dlnické strany v Belgii chystá v nejbližší dol

šestitýdenní generální stávku politickou za dobytí všeobecné!"

rovného a tajného práva hlasovacího. ^

Berlínský svaz devodlník zjistil dotazníky, že odbr

devodlný vykazuje nejvtší úrazovost, vtší než hornictv

roku 1904/5 utrplo 57-24% všech devodlník u obrábcích stroj úraz

Bosenské dlnictvo konalo 29. ervna v Sarajev šestý sjez
odborových organisací, na nmž bylo zastoupeno 17 svaz, ít

jících 5539 len, o 529 mén nežli roku minulého. Akoli poet ler,

klesl, stouply pece píjmy organisací z 103.543-12 K na 110.657-27 K; v|

dání obnášela 90.500-15 K, z ehož 48 procent pipadá na podpory. Org.

nisace jsou persekvovány, zvlášt železniní zízenci pro železniní stávk

Sjezd jednal o chystaném úrazovém pojištní, a žádá stejné zastoupeí

dlník a podnikatel ve správ, zahrnutí cizinc do zákona a odškodi

ve výši 75% výdlku. R-
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ŠKOLA.
':inn(»tt inoravikt^ho Ottodniho iipolku. — Dédictvi Kometukébo. - jedno-

'-
I

I I • Inictvi uitelské illo novéhp bnuinébo sákona. — DrabotíU pH*
davok uitelstvu v echách a Jeho roxdéleni.

Mornvský Ciitcdní apoJck iiitcUký kcmi letos tcU obdoM obnove-

iiiisnnílio života. Kdežto v Cechách v posledním dvanácttleli

' .Hc uitl.Htvo luirodnich škol v fndu samoitatných tkkupin orga-

mých dle rrných zájmfl — rcorgantsovala se Jednota uítcUlva

Miských škol a stala »c povolaným mluvím »vého lenstva, sdružily

ikopražské jednoty v samostatný Svaz. osamostatnila se zemská /ed-

uitUk, (MJ niž zase oditépily se v satnoHtntnou organisaci uitelky

triáhii a uitelky mateskýeh skol, stedni »|K)Iek moravský —
li orjíatnsovalo se vedle ného ástené uitelstvo mšanských skol

iiiostatné jcdnoté — dovedl si dosud zachovat v celku prestiž jediného

. ibo moravského uitelstva národních skol všech kategorií.

Moravský Cst. spolek sdružuje v 58 okresních jednotách 6061 lcnfl,

finišovaného uitelstva v zemském spolku je dosud 1488. S{K>lek ne-

iiiná na požadavek akademického vzdláni uitelstva, v nmž vii

1 veškeré innosti uitelovy a pi všech píležitostech jej dfirazn pro-

10. SjKilck ujal se výchovy uitelek, která jako v jiných zemích je

liána soukromým ústavm klcrikálnim. Pokrokové díví paedagogium

i rove má za scIkiu šastti pežitou dobu poáteního vývoje a zvlášt

zloby byrokraticko-klerikální a moravské uitelstvo oekává od verej-

. že je nenechá padnouti. Na prázdninových universitních kursech —
jsou poádány optn v Brn — má moravské uitelstvo každoroní

lilcžitost posilovati se pro svoje osvtové úkoly z nejlepší studnice vdy.
jinak je vzdlavatelský ruch v moravském uitelstvu — poádají se kursy

ndustriálky, prázdninové i celoroní kursy všeobecn vzdlávací a od-

> — hodn živý. Také prostednictvím cestovních stipendií, jež každo-

r udílí, moravský ústední spolek podporuje uitelské vzdlání,

spolek má adu dvod proti definitiv okresních školních inspektoru,

puje pro jejich náležité hmotné opatení a žádá, aby byli samostat-

refcrcnty okr. školních rad a podpisovali akty školské spolen
Isedy okr. šk. rad. Vydávání Veškerých spis Jana Amose Komen-

' zstane povždy chloubou ušlechtilosti snah moravského uitelstva

dosplo již ke tvrtému objemnému svazku. Mimo to vydává spolek

rohiv pro badání o život a spisech Komenského (dosud vyšly dva se-

a v Žákovské knižnici dobré spisy pro mládež.

Po stránce hmotného zaopatení uitelstva podailo se spolku v ne-

lenivých dobách letošního roku vymoci od snmu aspo drahotní pí-
ivek a vymoci od snmu, aby uložil stálému vyrovnávacímu výboru vy-

acováni pedlohy na ádnou úpravu, jež by od ledna vstoupila v platnost,

oravské uitelstvo trvá na jednotném služném jak pro uitele tak i pro
itelky ty posledních tíd úednických plat, na 35leté služební dob a

'^^ešení otázky bytové. Zásluhou spolku vyšetují se životní pomry
.ueiské. íšský soud rozhodl, že honorátní volební právo do obcí nepatí
n ídícím, ale také všem uitelm I. tídy. Akce spolku o reaktivování
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I
uitele Lauba zstala bezvýsledná, a v jiném pípadu uitel Peinka, kter

vystoupil z církve a prohlásil se bez konfese, do pense dán nebyl a uí dák

Brnnská Uitelská záložna je v poátcích svého rozvoje a pro sou

asnou drahotu penz byla nucena zvýšiti úvr o I/2 procenta. Pensijn

spolek uitelský udílí ron 2000 K vánoních podpor všeobecných, 2000 I

studijních a 1000 K lázeských stipendií. Jmní jeho dostupuje výše t
tvrtin millionu korun. Dobe prospívá uitelská kolonie na Rábu, samo

statný Uitelský dm v Luhaovicích, Družstvo knihtiskárny v Zábehi

a Uitelské knihkupectví v Uh. Hradišti.

Jmní moravského 'Cst. spolku ítá 59.730 K a vzrostlo v poslednír

roce o 7500 K. Letošní valný sjezd byl konán ve dnech 19.—21. erveno

v Boskovicích. Vedle revise roní innosti spolkové bylo na nm jednán^

o pozemštní mateského školství a prof. dr. Drtina pednášel o kulturnír

poslání eského národa.

Ddictví Komenského, vydavatelské družstvo eskoslovanského uitel

štva, uveejnilo výroní zprávu za dvacátý rok svého trvání. A neblah

hmotná situace uitelstva psobila nepízniv na finanní rozmach spol

kovy, pece vydavatelská innost družstva se nezastavila. Bylo ji teb

pouze omezit. Sedmdesát tisíc korun roních nedoplatk je dokladem na,

jiné pádným nejenom toho, v jaké bíd uitelstvo zemí eských vzí, al

i vysokého stupn obtavosti uitelského stavu, který pi bíd hmotni

nezapomíná na svj duševní chléb vezdejší

!

j

Spolek vydává Pedagogické Rozhledy, msíní revue v 750

výtiscích za pouhých 6 K roního pedplatného. Poslední XXV. roní;

její byl rozšíen o rubriku >Vyuování rukodlné*, již vedie prof. ádíj

eská Mysl pi omezeném kruhu odbratelstva je vydávána již druh|

rok nákladem Ddictví Komenského, a pináší ve zvláštní píloze Schopen!

hauerovu »Objektivaci vle«.

Ostatn rozvíjí se vydavatelská innost spolková v nkolika cdicícl

V Píležitostných spisech vzd|lavacích vydány byi

Národní honiky eskoslovanské, sbírka to hybných her dtských, ktero

sebral a uspoádal lounský uitel Vlád. Švácha. V jubilejním roce Rouseau]

ov pišlo vhod dokonení pekladu vn nabádavého aktuálního Emilr

ve vzorném kritickém vydání. Obšírnou studii k tomuto vydání napsr

Jos. Novák, který spis peložil s R. Brejchou a M. Svobodou. V K n i ho \

n pedagogických klasik pipraven k vydání i. svazek T
stého »lánk pedagogických* v pekladu J. Mauera a K. Velemínskél

V Encyklopedické knihovn tiskne Ddictví Konienskéh.

ITL díl Kádnerových »Djin pedagogiky*, obsahující vývoj pedagogik

nmecké od Pestalozziho. Mimo to tiskne tu také 11. díl Úlehlových Dji
mathematiky. Ve sbírce »D í t « vyšel 'Duševní vývoj od L Kinga v pK
kladu O. Chlupov, ve Výtazích z klasik pro potebu pedago!?

vydán Halí, péí prof. J. Šústala, v asových otázkách a ro?
pravách pedagogických ocenn význam prof. Drtiny u piK
žitosti jeho padesátých narozenin.

Spolek vydává také Spisy pro mládež, a tu pipravil dtei

Erbenovu pohádku Zlatovláska v krásné umlecké výprav A. ScheiiK
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Pipravuje tu pohádku B. Nmcové O dvanáctí méiiikách t obraz

\. Kašparovými, uspoádal druhé vydáni Karafiátových Brouk.
i.h se pi Prcissigové výrdobé itálé oblibé ncjmladHiho (tcnáf-ttva

ipraviije k jnl)ileu Aliovu zvl/iátni pulilikaii z péra F. Zákavcova.

>ti puhlik.-ici bude »Koccnka pedagogická a ákoUkác,
niž pipravuje He materiál a jei le má ftáti orientaní, nezbytnou

iickou pro knždélio eského uitele, informující struné a vécné

ilstvi i pedagogické literatue. Dédictví ukonilo vydaným VI, dílem

II c n ý .slovník pedagogický a koná pípravy k vydáváni

cikéhó slM)rniku fílosoficko-pedagogického.

Po vnéjší stránce vzrostlo lenstvo Déd. Komenského na 3426 lenA,

1)7. uitclfl je 2803, uitelek 199, profesor 71, inspektor 20, korpo-

* *

Nový hranný zákon i.šský pijatý obéma í&skými snmovnami pi-

SAíI. jak na tomto míst bylo již uvedeno, podstatné zmny ve vojenské

Milosti uiteli*!. Známý paragraf 32. bývalého zákona, který uitelm
mé služb zaruoval zaazení do dopliíovací zálohy, se cviením vo-

vm o prázdninách, bude po sedmileté dob pechodní zrušen, a všichni

lé, ktci hudou odvedeni, budou sloužiti po této dob u vojska, resp.

niské obrany, jako jednoroní dobrovolníci na státní útraty a to ve

iních uitelských oddleních. Sedmiletá pechodní doba je však

....;ia pouze pro zem. v nichž je nedostatek uitelstva. Takovými ze-

iiéini jsou v Cislajtanii Krasko, Gorice, Gradiška, Istra, Tyrolsko, Bu-

na a Dalmácie, v Translajtanii pak Charvatsko se Slavonii a potom

la s Hercegovinou. V Cechách, kde je touto dobou na 3000 uitelských

)sob bez míst a rovnž tak na Morav, ve Slezsku, v D. Rakousích a j.

íechodná ustanovení § 82. nemají platnosti a uitelé musí tu již od le-

dního roku nastupovati vojenskou službu jako jednoroní dobrovolníci.

Ministr zemské obrany von Georgi ve speciální debat o návrhu

iijaté branné pedlohy ml 24. ervna delší výklad, pi emž se také

lotknul otázky jednoroní dobrovolnické vojenské služby uitel. Jedno-

oní dobrovolnická služba uitel je — dle jeho slov — výsledkem snah

• získávání vyuovatelských sil pro tlesnou výchovu mládeže. Uvolné-

lím dráhy uitelm k dosažení dstojnické hodnosti ve vojsku povznese

e jednak jejich spoleenské postavení, jednak nabudou píležitosti k obe-

známeni se se zízením vojenským. Uitelé budou tvoiti ve vojsku zvláštní

ddlení jednoroních dobrovolník. Uitelští dobrovolníci budou sloužiti

ouze u zemské obrany. Vyuovací plán bude po dorozumní s minister-

tveni vyuování tak zaízen, aby pedagogický interess, žádající, aby uitel

yl instruktorem svých žák ve smru tlesného vychování, byl v popedí.
-Inohá zízení pi tlesné výchov mládeže dají se spojiti snadno s cennými
"^^mi vojenského výcviku.

\'šeobecný závazek k jednoroní dobrovolnické služb stal se tém
seobecným požadavkem uitelským', protože dosavadní postavení ui-
^<tva ve vojsku bylo uitelskému stavu nepimené. Freie Schul-Zeitung
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z 20. ervence vyslovuje pirozenou obavu, aby zavedením zvláštníc

uitelských oddlení nezavádlo se jednoroní dobrovolnictví nižšího ádí

í

Uitelstvo národních škol v Cechách je na poátku letošních prázdni
'

hluboce roztrpeno a rozrušeno. Finanní výbor zemského snmu pija

návrhy na zavedení nových zemských dávek, které vynésti mají zem

pes 40 milion K. Veejnost eská je toho názoru, že vše to pohltí n<n

stávající úprava uitelských plat a zatím uvedený výbor prohlašuje

že ze všeho toho má se dáti na úpravu tch plat pouhých 8 až 10 mi

Permanentní školská komise pijímá návrh odpovdi finanní komisi, v ni

se sdluje, že vykázaný obnos nestaí ani na minimální návrh úprav

zpracovaný zemským výborem, natož na maximální návrh ze strany posla

necké, vyžadující 30 million. Školská komise držela se stední cesty ;

úprava dle jejích zásad vyžadovala by 18—24 million K.

V polovin ervence se rozhlašuje, že akce dohodová je na dobr

cest, ví se ve svolání snmu, který má odhlasovati nové dávky a udlit

uitelstvu drahotní pídavek asi 3 mil. K v posledním tvrtletí obanského

roku s podmínkou, že zvýšená dávka z piva na 4 K z i hl piva má býl

vybírána od i. srpna. Ve školské komisi pijímá se návrh na rozdlen

onoho drahotního pídavku, návrh tak složitý, nespravedlivý a nezásadní

že uitelstvo na novo roztrpuje. Nejvtší podíl z toho tímillionovélu

obnosu mají si odtiést svobodní katecheti. Není snad v Cislajtanii zem
kde by se tak okat stranilo uitelm náboženství jako v zemi Husov
Ve vtšin rakouských zemí není pro katechety zvláštních výhod, an

v zákonech dolnorakouských, o nichž 'rozhodují klerikální kesanští soci

álové, jsme neetli, že mají ve školské služb na národních školách katt

cheti zvláštní výsady. V echách má býti pijat návrh zákona, který kate

chety po stránce hmotné neobyejn vyvyšuje. Hned po prvním vstupi

do školní služby zvyšuje se jim služné, po dvouleté služb dokonce o dv(

trienálky, kterých svtská uitelská osoba nabude v nejlepším pípa
až v 9. roce celkové služby. Za 4 léta seminárních laciných studií (mini

sterstvo vyuování platí na jednotlivé semináe knžské roními obnosy

i 76tisícovýTni) mají býti katecheti proti svtskému uitelstvu, které ;»

vzdlává po 4 léta na nižších stedních školách nebo mšankách a ti;

4letých pedagogiích, namnoze však také na úplných stedních školáci

s maturitou a mimo to na zvláštních jednoroních kursech pi pedag*

giích, — nikoli o 3—4, ale o celých 6—7 let služebních ve výhod. Mi

to katecheti nebudou znáti nynjší bídu mladého uitelského dorostl

po více let vbec nezamstnaného, nepoznají dlouholeté uitelské provi

rium, a nepoznají minimální uitelský plat v tíleté služb ped zkoušk

zpsobilosti. Nejvyšší pídavek nejstarších uitel obecných škol se služ-

bou 25—^35letou stanovila školská komise na 200 K, u svobodných kate

chet na 250, na m.šfankách u odborných uitel nejvýš 300, ale u kate

chet mšanských škol na 362'5o K. Neznáme pikladu, že by drahotn

pídavek, který má pispti hlavn nejvíce postiženým rodinám — n:

Morav byl letos rozdlen dle rodinných pomr, — byl tak kiklav
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.ravcdlivé rozdlen. Za éry aklcrikálniho mla<k)éc4«tví, rozhodujícího

M nii s malým i velkým ajjrarismcm, je ovcm viecko možné. Ke konci

(lohodovací akce opct uvázla a odložena hýla na ixnlzim. Nadéjc

( Isiva v cechách i na ten pínlivné vymený drahotní pídavek v po-

iiim tvrtletí tohoto roku opt pohasla, a uitelstvo odsouzeno n9dál(>

z hokého kalichu utrpení, jejž mu bohatá zem již po tolik deiiítt-

ti k piti |M)dává.

Jan V ilický poukazuje v Uitelských Novinách ze 14. Hrpna na zemský

ir král. eského, který má dle Zemského zízení stcjnfni pravomoc

ilcžitostcch finanních jako snm, zejména pokud jde o zatínmí opa-

li po dohu nedlnosti snmu a vybízí uitelstvo, aby žádalo zemský

ir o stejnou péi, jakou projevil pi ncdlnosti snmu o zemské úcd-

ivo a zizcncctvo, jimž platy i pi ncdlnosti upravil. Snmovní .strany

li zmocniti své zástupce v zemském výhoru ku zvýšení zemských pi-

k o 20 procent, ímž se získá olmos 16 mil. K na zatímní úpravu zá-

liiích uitelských plat a trienálek. Snese-li pasivní Hali 80% pri-

ky, snesou aktivní Cechy pirážky 75%. Vláda nebude moci odepíti

' zvýšení, stane-li se za souhlasu nmeckých stran snmovních a vy-

li se, že je ho teba výhradn na pomoc k vybavení uitelstva z hro-

> finanní tísn. Mohl-li zemský výbor i pi ncdlnosti snmu pomoci

iskému úednictvu a zizenectvu, míižc pomoci také uitelstvu, o nž je

uložena pée. Jde tu jen o dobrou vli. Té však k uitelstvu nikdy

ilio nebylo.

LITERATURA.
Krásná:

ií Mahen: Díže. Poznámky a fantasie. Sto pros. Vil. svazek Plakovy
nihovny. Vydává Pemysl Plaek, Praha. — Fráa Šrámek: Osyka. Po-
idky. Slunenice, knihovna Noviny,' roník lU. svazek první. Nákladem Gros-
aana a Svobody v Praze 1912 — Karel Leger: Dvé povídky. Nákladem
'eského tenáe v Praze 1912. — K. M. apek: Patero tetí. Ti novely
Vondrejcovi. Konteska Fina. Debut. Knihovna Lumíra sv. 18. Nákladem

J. Otty v Praze.

Ke svým prosám pidal Jií Mahen hned dv pedmluvy, teba
i' o první íká, že je »místo pedmluvy*, kdežto názvem druhé se obrací

MHO k tenái, »než ho pustí do zahrady*. A titul knihy vykládá ve tetí

se »Díže«. Nemusil ani tchto tí pros psáti a vykládati v nich obšírn
) nové své publikaci, jejím rázu a svých úmyslech: podobné poznámky
sou asté i v alším obsahu. A konen celé dosavadní dílo Mahenovo
y bylo možno nazvati díži. Od poátku v nm všecko ve, kj-pí a zraje,

h1 poátku zápasí se svtem i se sebou. Hlavn se sebou, svým nitrem,

výni srdcem i mozkem. V první pedmluv mluví tu o pedehe k »Eg-
nontu*; je to snad náhodné, ale charakteristické: k této epoše v tvorb
elikého básníka se Mahen hlásí každým svým slovem a nápadem. Je prý
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to »tíže jeho dvaceti osmi let, nutné dozrávání lovka«, pi emž aute

»ual by si radji ruku, než by pracoval s pejatými již, osvdenými a p
jemnými pojmy<. Zde prý nepodává »ani sensací ani njakého salto moi

taJe, ani isté poesie, ani pouhé prósy«, nýbrž napsal »svoje poznámky i

margine svého života* a tená »se nemusí ani snažit, aby jim porozuml*

Jest .si tedy mladý básník vdom úskalí, na nž naráží jeho umní: pc

známky nejsou ješt umní, a tená jim nemusí rozumt, i když se o t

snaží. U Mahena to bylo patmo dosud tém pi každé knížce. Rozbíh

se za velkými problémy a pi tom nebyl hotov sám se sebou. Míval chvíh

v nichž úpln podlehl nálad, jej i hudb i barvám, a dovedl ji zachytiti v

žhavou i roztouženou svou lyriku; jindy zase jedním pohledem pronit

všechnu pathologii pekrveného nebo degenerovaného mladého mozku

do malé scény, do jediné otázky vložil bolestná bodnutí jeho horekovýc

záchvat. Ale nejastji kolísal mezi tmito póly, jejichž vzdálenost pe

klenoval mnohomluvností. I mnohomluvnost bývá rzná: Mahenova mne

homluvnost jest následek poteby íci všechno a vypovídati se až na dne

V nm jist jako v jeho díži se stále ješt nco dje, a Mahen ví, že
j

básník, spisovatel. Vzpomíná na své lásky, na ženy dosplé a moudré, s ni

miž se sešel, na bujné žabky, jejichž copánky jen zadýchly na mžik k nm
pi potkání svou vní ; etl o Prométheovi, Napoleonovi, Donu Juanovi

slyšel Beethovena, byl v divadle a zná tam urité figurky; toulal se ven

kovem, zpíval slovácké písniky, znal snad nkterého sebevraha, byl n

hon i se zastavil v zaazené hospdce: pi každém kroku se mu naskyt

námt k úvaze, pi každém kroku ml njaký dojem. A Mahen poctiv .^

registruje tyto úvahy a dojmy. rtá je kvapn, na rychlo — pro sebe

Ne pro tenáe. A pokud nemyslí na tenáe, v jeho mnohomluvnosti jes

umlecký slib, nadje, že se výborn podaí chléb z jeho díže. Ale jakmil

vlee tuto díži na ulici, jakmile do ní dává, i co tam nepatí, anekdoty .

kopie bible, mlké nápady a nemožné obrazy, jakmile se nestará o tes

v ní — pak je tu nedostatek umlecké kázn. A Mahen potebuje právi

discipliny. Napíše bez rozmyslu na p. vtu, že díže »sedla si chudinka n;

bobeek, a to tak skroušen, jako když stará panna si ekla, ženich že u;

nepijde*, a nepozná, že je to nevkus, jemuž by se u jiného udiven za

smál. A že je to nevkus tím vtší, že »Díži« vydal autor »Janošíka*. N;

samém zaátku literární tvorby mladého autora by Díže mejhla být cha

osem, z nhož se zrodí hvzda; u Mahena jest jen trochu píspvken

k jeho poznání a mnohem více osudným omylem.

I Fráa f> rámek jest duše zmítaná stálým steskem po emsi ne

uritém a pi tom jaksi již resigiaovan výboj ná. Je z Mahenovy generace

Také na nho všecko psobí, zejména žena. Také on se asto ponoí d(

úvah a bolestného smíchu. Ale umlecky již je pi všem kvasu vyhranný

Již nezápasí o poznání, co chce v literatue, nýbrž ví už, kam jít, a zápa

jeho se týká pouze prostedk cesty. Píše drobné povídky, asto autobio

grafické, ne pro ty všední píbhy o marných láskách, jež mladým hochn
do ruky vtiskují ostrý nž, — jež mladé muže pesvdily již, že výsleel

nií vždy je nuda, jež mladým dívkám a ženám stále se zdají hodný žá

dosti a jež neušetí své jedovaté otravy ani sestárlé faráe, kteí je žil

jen ve snu; píše je, aby v nich maloval prchavé dojmy zbžnou rukou
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!<• jist a iicodohiicln. Sráinck jc náladový impressiomtta, ale na jeho

/ malíské nadání ml vliv jeho život. Stále se v nim hlá»í cítní soi-

li a zahorklý pessiniismus, s kterým se se životem smíil; to pod-

lovává jrlio nálady i tam, kde chtjí býti hodné dovádivé a bezstarostné

nok jc z eských básníkfl, ktei-í mají velmi jemný smysl pro

I a vty; co napíše, pímo zpívá, obrazy, jichž užije, jsou pH
iir

I

I iNtinosti jako jen naclecluiuté: pod jeho rukou se hmota od-

iii(iimii< , .1 již to je znamení pravého básníka.

|)\. |Hi\idlcy I^egerovy jsou staršího data a zajímavé ukazuji,

il^ lil initir i)i veškerém odporu k mlaulé literatue mimovolné

"lUlia jjuu vlivm. První Legerova povídka kreslí rub slávy, nejvtší,

i.á mže býti údélem eského lovéka; druhá se chce pohroužiti do

ihin moderní otrávené mladé duše, té, kterou líí Mahen i Šrámek. Ale

ký je tu rozdíl ! Starší generace neprožila tchto stav a proto její po-

dliny pokus není životný, nýbrž pouze literární. Šrámek není na rozpá-

lí pi žádné osob ani scén, protože všechny vyrostly z jeho života;

L;er vybée si osobu nebo vymyslí scénu, a již se dopustil chyby: to

mí okruh jeho života. A iX)dobn je i s provedením. Nikde se nedovede

luostit ze zajeti tradice, pod jejímž vlivem rostl, zaal psát a nabyl svého

rárního významu. Nerozliší nutné od rušiv zbyteného, organicky ne-

ivislélio; nerozezná, co je psychologicky zajímavé a co nemožné; ne-

irzne nikdy piléhavý výraz; upadne z nápodobení umní raffinova-

lu) v plochost belletrie pro lid. A k tomu si leckdy vypomže pouhou

/.zou, jíž zejm nedokreslil.

Jinak se na moderní umní dívá K. M. ap k. Umlecký pražský

vdt našich dn mu dal látku již k novelám sbírky »Nové patero«, na

knížkou »Patero tetí« navazuje; jeho hrdina Vondrejc se svými pá-
' i nepáteli v nejrznjších situacích jsou pímo fotografie skute-

-ti, a se autor proti podobným domnnkám brání zpsobem, jenž nkdy
k(ince pímo jakoby k nim sám vybízel. apek je realista, jenž studuje

kreslí život podrobn v jeho drsnostech a zlozvucích. Ale zárove má
klon k bizarnostem, jímž tyto zlozvuky vyhledává, a stupuje je ješt

•nposicí a stylem svých prací. Umleckých a literárních snah dneška'

i

tok nemiluje; jejich hlasatelé a nositelé jsou v jeho vylíení komické

irky. které o sob mnoho myslí a mnoho o svých zámrech mluví, jež

jí pi všem zdánlivém pátelství žárliv proti sob a milují noní vý-

odnosti. apek líí prostedí, v nmž žijí: realistický jeho smysl mu
h\ hojn vrn odpozorovaných detail, ale ty autor nakupil tak, že

I jejich chmurnou tíží zaniká každá možnost dvry v umlecký ideál.

je to hlavní hrdina Ant. Vondrejc, jenž ped jinými leckdy ustupuje

po7adí, a to nejen ped umlci, jako v prvním obrázku (Ant. Vondrejc
I ' lišád), nýbrž i ped hašteivými ženami (Svatba Ant. Vondrejce),

:i jsou tyto figury ze svta výtvarnického nebo literárního: apek
o by nevil v možnost opravdového nadšení a horených hodin, kdy
rodí velká díla, nebo v existenci hlav problémem nových idejí a forem

cínovaných, stále jen karrikuje a kreslí-li dle skutenosti, jest jedno-

anný sbíraje pouze momenty volající po sesmšnní. Svou obrazo-

\ornost ani zde píliš nenamáhá, nýbrž si vypomže spoustou cizích slov
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a ueným výkladem z djin, které bizarn psobí jen v rámci jeho

storie. Pi tom však je svj, a jest zpsob jeho podáni a jeho styl sku

ten svérázný nebo pouhá manýra, a již ta okolnost budi respekt. Nepiš

obyejných zamilovaných historii, nevyhledal si reka podle moderní ša^

blony, nekoketuje se vzrušenými gesty, nýbrž snaží se v poctivé snaze vy;

tvoiti cosi nového volbou látky, jejím pojetím i zpracováním. Je v jeh!

novelách mnoho drsnosti a neuhlazenosti, ale je v nich zárove život, za i

chycený pevnou a jistou rukou, vidný bystrým okem, které se pátrav •

rozhlíží, hodn postehne a dovede si vybrat objekt, vhodný pro autor
i

cíl. A tak není cena nové knihy apkovy ta, jaké by si pál: není t

vrný obraz dnešní pražské spolenosti literární, nýbrž je charakteristick

pro pomr dvou generací, které stojí proti sob, nechápají se, ale chtj

na sebe míti uritý názor, i když bude nesprávný. —vh— '

Pouná.
Národní pohádky. Za školní etbu vybral Jan Satranský. Výkladem dc

provází Jií Polívka. Vydal J. Otto v Praze 1911. — Frant. Náprstek'
Dit a jeho život. V Praze 1911. Nákladem Ddictví Komenského. — Via,

dimír Novák: Studentské koleje a internáty; jich význam výchovný. Brn

1912. Nákladem asopisu »Píroda a škola< v Mor. Ostrav. — N. I. Pirc

gov, Otázky života. Denník starého lékae. S pedmluvou MUDra Jana St

meráda. Peložil V. Veit. Nákladem dra Ant. Hajná v Praze 1911

Národní pohádky. Za školní etbu vybral Jan Satraíi

s k ý. Výkladem doprovází Jií Polívka. Vydal J. Otto v Praze 191I

Dv vci charakter i sují tuto »novou« sbírku našich lidových po

hádek. Pedevším vybrány jsou zkušenou rukou znalce a uitele z nel

kolika sbírek starších a novjších, nejvíce z B. Nmcové, Mikšíka

Kuldy (po 10—12), mén již z Erbena a Kubína (5—6), konen p"j

jedné ukázce podáno z Hoškových Ukázek podeí polnického a Tilleo

vých Povídek sebraných na Valašsku r. 1888. Tím se vysvtlí, že vedl

pohádek velmi známých, ba populárních, vedle skvost lidového podá?

zaznamenaných tebas v zmnné form (na p. Tí zlatých vlas Dda
Vševda, Zlatovlásky, Silného kováe atd.) jsou tu pro potebu školr

otištny i pohádky málo známé a proto tím zajímavjší. Pokud v nic

objevují se výrazy nezvyklé a neznámé, vyloženy v struném slovníck

ke konci knížky.

Druhou zvláštností spisku, vydaného v známé eské knihovn zá

bavy a pouení péí Ústedního spolku eských professor, je dosti ot

šírný a instruktivní, tebas místy málo soustedný výklad prof. JiHh

Polívky, dobrého znalce lidovdy: O eských pohádkách, jenž zaraze

k závru spisku, a je vlastn jeho ivodem. Od poátku 19. stol., sp
ciáln od proslulého vydání nmeckých pohádek bratí Grimm v r. 181J

vyvinula se ponenáhlu obsáhlá literatura pohádková jako zvláštní odd

lidovdy, mající již své problémy i více mén positivní výsledky badán

I
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d poiiiáliá >risiti dlcžit /álimly o vývoji litlstva, o pomércch vzíléla-

josti v piadáviiých (l()l)áli i lovccniitvft, ze kterých nemáme žádných

jamátck písemných*. Nejvíce badatele zajímá pirozené otázka, jak vy-

ožiti okolnost i^asto víc než nápadnou, že týž sujet pohádkový » vétiímí

iicnšinii ;(ni*nnnii vypravuje «c u rzných nármifi, v rAzných zemich.

' (fflznýh (loh/ich. Jsou pohádky — eské i jiné — , jež obsahem svým

dicc úzcf souvisí s i>oví(lkami, které byly básnicky zpracovány v kla-

ickém starovku (u Hoinérn. Hcrodota, Ovidia, Apulcia u j.), jsou

iné, jež se vyskytují u rzných národfi indocvropských a jež proto vnu-

iUJl samy sebou <lonménku, že jsou ddictvím z pradávné spolené pra-

Usti pliMucnc indocvropského; ale jsou i — ne pravé ídké — doklady

pho, žo stojné skoro pohádky mají i národové kmcnd docela cizích,

'a i nevzdlaných divochfi asijských a afrických. Je zcjmo. že tu ne-

ystaíme výkladem dlouho oblíbeným a optné dokazovaným, jakoby

ravlastí všech pohádek a takorka nevyerpatelnou jich studnici byla

ndie. odkudž prý se pohádky šíily i peklady i kázáními misioná,

roto vidi se v pohádkách i)ravidclné pežitky z pradávných pcdhisto-

Kdtých stadii primitivních, zbytky spolených idcí a názor nckulturního

lÉtva, jakási nepsaná a nctišténá primitivní poesie a rudimentární vý-

fory fantasie umlecké, které dlouho a dlouho byly lidu tím, ím je

idélanjšim vrstvám literatura psaná. Proto také dnes, jak dobe uka-

l|e Polivka, je docela pirozcno a pochopitelno, že ím více proniká

Úi, noviny, laciná beletrie do lidu, tím více mizí pohádka, spolu ím
Ice se te, tím mén se pstuje samorostlé umni vypravovatelské.

•oba národních pohádek minula a ježto pece pro vk dtský pes všecky

íOiáze a upilišené obavy pedagogfú jsou stravou potebnou, ba nena-

rsditelnou, teba nyní již pohádky šíiti cestou umlou a zanášeti je

do lidu tiskem, jenž tu tedy i konservuje i propaguje mizící lidové

Na konec krátké své monografie Polívka podává kritický pehled

sských sbírek pohádek, opíraje se zvláš o známé dílo Tilleovo (eské
t>hádky do r. 1848). Je pochopitelno, že starším vydavatelm nešlo

ibec o to, aby takoka s fotografickou pestiostí zachytili obsah i formu

>hádky. nýbrž že bez rozpak sami zasahovali do lidového podání, že

bhádky mnili, doplovali, kombinovali, jak vidíme zcela zejm i na

jrbenovi i Nmcové i Kuldovi i Mikšíkovi i celé ad menších, jež

»| tu strun probírají. Teprv od let devadesátých proniklo pesvdení,
r i tady je nutno zapisovati a reprodukovati docela vrn a pesn se

Uemi zvláštnostmi dialektickými: odtud vznikají cenné sbírky pohádek

braných v urité oblasti jazykové (zvlášt Hoškem, Tillem a Kubí-

tm), z nichž mže právem erpati i gramatik eského jazyka. Zstane
isluhou této sbírky Satranskéhc i Polívky, že naší studující mládeži

teoreticky i prakticky pedvedla ve vybraných ukázkách oba protichdné
lry našich sbratel pohádek v XIX. stol. a ukázala tak pesn, co

iiniavých otázek tají se v studiu tchto výtvor lidových. Dk.

Frant. Náprstek: Dít a jeho život. V Praze 191 1, nákladem
tví Komenského. Cena 70 h.
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Brožura, vyšlá jako 14. svazek Pednášek a rozprav z oboru vy

chovy a lidového vzdlání, obsahuje zcela zeteln odlišené dva oddíly

"V prvém ukazuje autor, jaké místo ve vývoji lidské kultury mají jed

notliví initelé výchovní, tedy zdraví rodie, mravné ovzduší rodinnéhc

života, vzorný pomr rodi, ovšem i dobe upravené školství národní

v druhé ásti se vykládá o tom, že dnešní výchova vycházeti chce o(

samé duše dítte, a že tedy teba znáti její podstatu i vývoj. Proto Ná
prstek strun, ale výstižn kreslí duši dítte, a to dítte dobrého, ne

zkaženého, v duchu Rousseauov idealisovaného a leckde i pekresleného

Výklad se koní nkolika dobrými poznámkami o dtských firách i za

mstnáních. Podle všech známek spojeny tu v jediný celek dv ped
nášky vskutku^promluvené, jež pro vzletný, místy dokonce poetický slol

a zajímavý obsah i ve form knižní vyplní dojista svj úkol. Pál

bychom si jen, aby byl autor v líení dtské duše šel více do hloubk

a mluvil konkrétnji; za to docela dobe mohla býti zkrácena ást prvá

v níž se rozvádí leccos, co s vlastním thematem souvisí pece jen dalek

volnji. Do sbírky uvedené hodí se dílko dobe. Kd.

Vladimír Novák : Studentské koleje a internáty,
jich význam výchovný. Brno 1912 nákladem asopisu »Pí

roda a škola « v Mor, Ostrav.

Bylo také u nás již dost a dost psáno i mluveno o tom, že školstv,

naše pravideln plní jen ást svého urení potud, že opatuje sice žactva

žádoucí vdomosti, ale nestará se pi tom bu vbec bud jen nedosta

ten o jeho výchovu mravní, sílení vle a upevnní charakteru. Nejná

padnji jeví se vada pílišného intelektualismu naší školy na stupni v\

sokem, kde mimo pednášení a krátké styky professorít se žáky v cv:,

enich a pracích laboratorních jinak není pravideln o njakém psc.

bení vzájemném vbec ani ei. Auktor, známý professor brnnské te
niky, který z vlastních studií poznal rozdíly vysokoškolské praxe u ná

a v cizin, je horlivým a pesvdeným stoupencem myšlenky, že teb

také u nás propagovati všecky instituce výchovné, jimiž jinde se n,

guluje a vytváí život studentský daleko plnjší a sytjší, než je tom,

u nás, kde je dosu pravidlem isolace jednotlivcova neb nepatrnýc

skupin studentstva.

Vyloživ proto úvodem o vzniku a vývoji universit jakožto kongli

merátu kolejí žákovských i misterských, ukazuje, jak v tom smyslu jso

zízeny nkteré theologické alumnáty neb konvikty starší i novjší, ja

vypraveny t. e. akademické mensy v cizin i u nás, dále nmeck
ústavy bratrské, zvi. proslulý Rauhes Haus v Hornu a Hamburki

špandavský Johannes Stift. Podrobn se probírají dále známé venkovsl-

ústavy výchovné (Landerziehungsheime, écoles nouvelles) v Angli

Francii i Nmecku, k nimž zpsobem dosti vnjším piadil auktor iv

kolik pensionát a internát eských a moravských. Jádro spisu obíi

se svtoznámými residencemi a kolejemi vysokých škol anglických, sko

ských a dánských, jež Novák líí z autopsie s patrným zanícením, op

a opt dopluje své živé líení vybranými obrázky staveb vnitního z.

ízení, scén ze života studentského atd. Svým místem upozoruje i 1

instituci neobyejného významu sociálního, londýnské settlement
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tnrhž chudí studenti pracuji o osvitovém i mravním vzdiláni okolniho

VrAtiv Hc konen zase k pomérm natiím, \iTtAnrh zHzcni praž-

il kolejí lllávkovýcii i plánu Akadcmickéliu domu a po<lává na konec

•biiý a promyilcný návrh, jak dle téchto zku&cnosti našich i cízicb

by býti organisovány piiiti koleje Kaunicovy v Brné, jejichž výbor

1 1 proto auktora v loských prázdninách na studijní cesty do ciziny.

ik je pro systém pavilónový s oddlenou budovou spolkovou a inter-

I. po pípad i se zvIÚHtnim pavilonem pro ierm a tlocvik, velkým

Ml debatním, ovsem i hHitm. Studenti bydlili by jednotliv v po-

ich, jež sami by si upravili a vyzdobili dle vlastní chuti; ve vedeni

iiátii mohli by docela <lobc úastniti se inné vedle správního

l'rof. Novák sám dobe konstatuje, že jeho návrhy jsou zatím jen

I ie realisace jich pedpokládá pedevším hojn prostedky penžní,

\c také v Cechách a na Morav nouze. V jedné vci s ním souhla*

I U každý znalec pomr školských u nás, že nutno již konen
IMMliiiknouti. aby se elilo známým vadám a nedostatkm vysoko-

kclio studia u nás, o nmž tu auktor povdl místy našim studentm
u> perné pravdy. Kd.

V. /. Pirogov, Otázky života. Denník starého lékae. S ped-
ou MUDra Jana Semeráda. Peložil V. Veit. Nákladem dra Ant.

1,1 v Praze 191 1.

Nakladatelství dra Antonína Hajná vydalo u píležitosti stých nairo-

uin velikého lékae a paedagoga ruského Pirogova peklad zajímavého

uniku jeho. Pirogov zasluhuje, aby byl i u nás v širších kruzích znám:
ti) jedna z tch osobností, které ušlechtilostí a velikolepým dílem ži-

iiiiin staly se ozdobou vyvíjejícího se Ruska. Proslavil se jako jeden

nejvtších chirurg své doby i jako spolutvrce paedagogiky ruské.

liostrannost ducha jeho byla podivuhodná. Takka pímo z krymského
i>t, kde tisíci zranným mírnil bolest, pešel k theoretické i praktické

nnosti školské. Proslulá jeho úvaha filosoficko-pacdagogická Otázky
!a právem byla nazvána prvním samostatným slovem paedagogického

ini ruského. Bývalý professor anatomické chirurgie byl ustanoven

torem (pedsedou zemské školní rady a dozorcem university) ve dvou
>lech jihoruských a svými rozumnými reformami zajistil si vdnost
o Ruska. Za reakce byl však odstrann a donucen k pedasnému od-

íinku. Tu píal sedmdesátiletý uenec své denníkové úvahy a dal jim

•t, jist charakteristicky, jméno dívjšího slavného lánku svého —
ázkou života bylo tomuto geniálnímu pracovníku vše, ím se obíral.

^liha obsahuje i ástený životopis Pirogovv, vypisující vývoj vážného
•icha jeho v prvních 30 letech. Lékaství zamiloval si Pirogov od dtství
studoval je od 14 let na universit; sotva stal se plnoletým, byl již pro-

ssorem chirurgie v Drptu, krátce na to v Petrohrad. Lékae a pí-
*dovdce kniha pirozen zaujme nejvíce. Jsou tu vzpomínky na ráz imi-

•^it zaátkem 19. století v Rusku, Nmecku, ve Francii, kde Pirogov
nal. Dílo oživují portréty etných osobností, pátel Pirogovových,

,10 uitel, slavných chirurg nmeckých Rusta, Diffenbacha, Graefa.

'\ngenbecka a francouzských Velpeaua, Lisfranca a j. A pedevším vy-
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stupuje život v nmeckém Drpt, tehdy nejproslulejší universit rusk

Skromný autor nevynáší svou vdeckou práci a pece cítíte, jaké p(

vraty zpsobovala v lékaství; vždy zaal psobiti v dob, kdy anat(

miický výcvik byl nepatrný a kdy ani chirurgie nebudovala na pesnýc

znalostech anatomických. Píšerný je pohled do zákulisí petrohradsV

nemocnice vojenské, kterou Pirogov byl nucen reformovati.

Je-li autor knihy v první ad lékaem, zajímá nás ovšem také jat

lovk. Ba kouzlo Otázek života tkví práv v tom, že podobná díla léka

nepíší. Vtší ást denníku jest vyplnna totiž filosofickými úvahami o pí

vodu života, o náboženství, o vcech veejných. Pirogov zaínal psáti svo

knihu s tím úmyslem, aby si formuloval vlastní názor svtový. Otázk

života nejsou dílem knižního lovka, nýbrž ducha hluboce a samostatii

reflektujícího. »Samojedem4; nazval se žertovnou híkou slovní Pirogo

pípadn: lovkem, který se sžírá úvahami o sob. Snad ztratily asei

psychofysické kapitoly denníku na novosti i uspokoj ivosti, snad n(

pijmeme zvláštní názory osvíceného konservativce o vcech náboženskýc

a sociálních, jako osobní dokument z desetiletí dávno minulých hluboc

nás upoutají. Tm, kdož se obírají moderní naturfilosofií, Pirogov bud

zejména píkladem silného ducha, který neutonul v materialismu, vícíh

ducha, jenž svým zpsobem provedl v sob smír vdy a náboženství. Vzd(

lanec vbec se zájmem sleduje tu svéráznou filosofii vyrstající ze život

naplnného myšlením pírodovdeckým : problém hmoty, seskupení a ož

vení atom jest znovu a znovu osvcován Pirogovem, jenž vedle Desca;

tova cogito, ergo sum staví svou pírodovdeckou fornmli : cítím, ted

jsem.

Náboženskému vývoji Pirogovovu jest vnováno mnoho místa. Víit

v božskost Kristovu stala se mu filosofickou nutností; pes to, že neb;*

církevn vícím, pijímal státní církev za nco závazného (nepipouští!

pestup), djinným vývojem oveného. Ale pi tom vdom žádal c

státní církve svobodu svému vdeckému pesvdení. Nejvtší obtíží státi

církve jest prý neupadati do upílišeného konservativismu ani pokrok(

vosti, dbáti ne tak víry, jako náboženství; v nitru vzdlance pak pir

zeným a oprávnným vývojem nastane dvojstrannost, »složité útování

í

Takto Pirogov formuloval výsledky náboženského pemýšlení svého: »N'

snažím-li se odejíti z lna státní církve, nevystupuj i-li proti ní, prok.^

zuji-li jí veškerou úctu, slovem nedotýkám-li se náboženství náro(

ního a státního, ke kterému poítám sebe i svoji rodinu, co komu z:

leží na mé individuální víe, z které nebudu klásti úty zd;

(str. 190).

Zavraždní Alexandra II. dalo Pirogovu podnt, aby se rozepsal o pi

inách nespokojenosti ruské. Stavl se proti idealisaci sedlák a pr-

tomu, aby pda a samospráva selská byla pokládána za všelék ponn

vesnických. A monarchista konservativního zabarvení, byste posti

hoval, jak v Ruisku vládní kruhy zapomínaly na dležitou souást stá

nického umní: získávati dorstající intelligenci, nedrážditi ji malichc

nými represaliemi k slepému odporu. V Rusku podle mínní Pirogovo'

mli vbec daleko od vývoje ze stádnosti k opravdové individualisaci.
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\iii v denníku svém Pirogov nezapel jemného pacdagoft. Ovthy

, kiiltuk- |>uzurnusti (tebe tama uvádél za pHklaiV nevypéfténé pocor-

lOAti), o drciufc déti v azim jazyku druii te jako mimochodem k od-

uin o etbice lékabké práce a lásce k zvifatAm. Viudc týž «ílný,

il<avý duch. |>ozorulKxlný i v blwicch nvýcli. »( Mázky života* j»ou

•skutku kuiliou ziv')ta, vý»ledkcm tuhé a vážné práce životni.

I'kuý a »vc(h»nútý peklad V, Vcitv získal by na ccné, kdyby mífty

>ival upíliácni na mských vazbách a slovech. V estínž na p. sotva

lit pirozené pechodniková vazba tncitéstí úplné nás zniiviíc.

I vrazivší do okua« a p. .N^eikáme, že student jest >zoufalýni« od>

kiti. iiýhrž >zuivýnu o<llK)rnikcm, že jídlo na stole bylo »slavnéc,

í »znaiucnité«, že výraz tváfc byl »l)ezrozumný€. nýl>rž >l>czduchý«,

je v principu«, nýbrž že tjde o principe, že »nadpisy se zraku

íHly«, nýbrž »spiynuly*, že jisté zjevy jsou tncspravcdlivé a proti-

iné«, nýbrž »ncsprávné a nepípustné*. Slovo »»ovremennyj« má

u Pirogova význam »modcmi«. k(k*žto pekladatel mechanicky tlu-

jc slovem tsouasný*; »nlépij« pekládáno »nchezký, ošklivýc

»hIoupý« (na p. vtip) ; íkáme pírodopis, nikoli pírodní historie,

nj« rolnictvo a nikoliv »živelníc, chemická vlastnost, chcminost,

chemism a p. Novota pekladatelova, pepisovati <ruské / s t. zv.

znakem árkovaným /, sotva se ujme; není ani vždy správná.

K. V.

'O ŽIVOTE NÁBOŽENSKÉM A CÍRKEVNÍM.
ivy na rok 1916. — Kongres Volné myšlenky v Mnichov. — echové

a eucharistický kongres vídeský.

-Spolek pro zbudování Husova pomníku v Praze<
.1 již dosti dlouhou dobu píinu k odvodnným kritickým myšlenkám
práv souhlasným a i>ochvalným. Dával k nim píinu nkterými osob-

tmi, které v nm rozhodují, a nkterými fakty, která projevují ducha,

v nm vládne. A dává k nim píinu znova.

Když r. 1903 pi kladení základního kamene pedseda spolku pro-

Uivil svou povstnou e, ve které smioval budoucí pomník Husv,
mnik eské slávy, svobody, eského ducha s dosavadním památníkem
ského ponížení, potupy a poroby, památníkem ducha protieského, který

>jí na Staromstském námstí, e, ve které zapíral to, co Husa uinilo

tznamným pro Cechy a pro lidstvo, a co eský národ uinilo slavným
^platným v lidstvu, tu se obracel odpor a rozhoení tch, kdo chápaJi

^sah této tendence, skoro výlun proti eníkov osob, u níž takové
'?orv' konen ani píliš nepekvapovaly. Myslilo se, že tu nemluví ped-

Spolku pro zbudování Husova pomníku oficieln za spolek, nýbrž

,
i.áší své soukromé mínní osoba, která náhodou také jest pedsedou

jmníkového spolku.

MAŠE DOBA.. R. XIX., . 11., 1912. 20. srpna. 55
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Tato ást veejnosti se patrn mýlila. Dnes se ukazuje, že budto jij

r. 1903 tehdejší pedseda vyjadoval smýšlení spolkového výboru, nebo žt

od té doby jeho názory tehdy osobní pronikly do výboru celého a stal>

se jeho programem.

Dokladem toho jest provolání, kterým se výbor spolkového pomníkmi

obrací letos k národu se žádostí o píspvky. Praví se v nm: »V posledJ^I

nich letech chystají se echové na slavnost významnou, na oslavu Mistra

Jana Hiusa. Pesvdiv dokázal professor eských djin na universit,

dr. Josef Kalousek, že se dlí úkol ctitel Husovy památky na vyzkoumání

díla Husova, z ásti již práci hotovou, a na šíení správných vdomostí

o Husovi mezi lidem. Není pak teba, aby národ eský dlil se v pátele

a nepátele Mistra Jana Hoisa, a aby strany ty se navzájem potíraly. Ne-

drásejme staré rány již zacelené. Svorným postupem všech ech upím-

ných, bez rozdílu hledisk stavovských, družme se za krátkou již dobu

k tm, kdož v celém svt vzdlaném uctí památku Husovu, jeho význam

v djinách eských i jeho význam v celém vývoji lidstva evropského.

Uctíme památku Husovu vedle literárních prací o nm viditelným pomní

kem jeho innosti, aby hlásal na vky vk, že echové všichni konen
shodli se na projevu úcty k echovi Mistrovi Husovi dstojnou sochou

v zlarté slovanské Praze.*

Duch tohoto provolání nutí k odporu. Pedevším svou bezmyšlen-

kovou frásovitostí, ze které se pipletly rozdíly hledisk »stavov-

ských«. Kde a kdy pro všecko na svt tídili se echové pro Husa a proti

Husovi podle hledisk stavovských? Jak by se podle nich vbec mohli

tídit? Jediný stav by mohl pisatel mínit: stav knžský naproti laikm,

ale na ten jist nemyslil. Provolání to psal patrn lovk, který je zvyklý

na politické schzi bezmyšlenkovit házet prázdnými slovy. Ale tako-

vému se nesvuje sestavit provolání spolku pro zbudování pomníku pej-.

vtšímu echovi

!

|

Horší jsou vnitní rozpory. Není-li to také vytenou a mecha

nicky opakovanou frází, že v celém vzdlaném svt se najdou lidé, kter

uctí památku Husovu, jeho význam v djinách eských i jeho význam

v celém vývoji lidstva evropského, pak pisatel pece ví, v em záleží d-j

ležitost Husova. Ale tu by musil také domyslit, že toho Husa, kterého

doporouí k uctívání eskému národu spolek, nezná a neuctí nikdo ze^

vzdlaného svta. Nikdo ve vzdlaném svt se neskloní ped Husem,,

kterého chce spolek upravit tak, aby byl pijatelný katolické církvi a jejím

klerikálm.

Nejhorší pak je tendence celého provolání, ve které se patrn jeví

též duch celého spolku.
Výzva nedlit se »v pátele a nepátele Mistra Jana Husa«, »nedrásat

staré rány již zacelené«, »shodnout se na projevu úcty k echovi Mi-

strovi Husovi* neznamená nic menšího než zapírat Husa, jakým byl

ve skutenosti a jakým se má jevit naší pítomnosti. Znamená zamlovati;

práv to, co tvoí význam Husv v djinách eských i jeho význam

v celém vývoji evropského lidstva. Hus se vepsal do djin eského ná-

roda a lidstva vbec svým odporem proti bezmezné a násilnické autorit^

stedovké církve. Jeho význam jest nábožensko mravní. Pro nás dnešní

1
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ly, práv tak jako pro Cechy a lidstvo patnáctého stokti má životo-

Míj <lIcžitost Husovo »kací9tvl«. Udilatí z Husa historický zjev pH-

i)iý vÁcm (Ineinim Cechm, znamená snížit Husa, zbavit ho jeho

.1 psobivosti, znamená zrazovati pravého a celého Hum a 2 a-

(lávati jej klcrikálm.
Ir smutno lovcku, když vidi takovéto pfipravy na významný rok 1915.

Iiioho <l<>í>rých li<ll ekalo, že pltisícileti pam/ttky Husovy pfinese Hu-

n-11 národu ixxlnét k zamyšlení, k nové reform mravn náboženské, k pO-

1 ve smru Husových snah, k uvdomní našeho zásadního i prakti-

) pomru k r<iinu, :i zatim jsme ím dále tím neklamnji svdky toho,

i lu«(jva památka v náro<l vyhledá. I výroní oslavy upa-
I. rozhodn potem a rozsahem, ale zdá se, že slábnou též obsahem

\ známe m. V i)<>sle(lních letech bývalo pi nich slýchati hlasy, které

. pede dvma desetiletími nebyly obvyklé. Jest tragické, že k to-

. ocluizcní pednášek o Husovi pispli nejvíc píslušníci strany, která

< byla nazývána husitskou a zdobila se husitským vlastenectvím a

I skýni demokratismem, strana svobodomyslná. Od jejích píslušník

izely na oslavách Husových obrany cikve, tvrzení, že dnes neni

'I mluviti proticírkevn, ponvadž prý církev katolická po Husovi

ilhk snad všecky požadavky a reformy, které zvedl a hlásal Hus.

úiliodomyslný liberalism hasil kostnický plamen. Jestliže dnes klerikální

laiiy a noviny iní pípravy na rok 1915 pod heslem: ^oslavovati Husa
'is tence* a vyhýbati se všemu, co nás dlí na Husovy pátele a

itele, musí býti zjištno, že svobodomyslný liberalism
lu s radikálním nacionalismem k tomu položily pevné

klady. To už nebyl a není jen aklerikalism (neužil jsem dosud nikdy

hoto dnes oblíbeného a rozšíeného názvu, pokládám jej za nevýstižný

za oprávnný jen ironicky), to byla a jest pímá práce pro zájmy nej-

lerikálnjší. Ano, klerikálm kvete pšenice na poli zpracovaném libesra-

!mem a bohužel též zúrodnném jistými výstelky nacionalismu a ra-

Jkalismu.

Cím jest Hus dnes vtšin Cech neklerikálnich, tedy svobodomyšl-

ích a radikálních?

[
Pímo v posudku o Husovi Aloise Jiráska napsal v rozšíeném denníku

' Tdelní kritik a dramatický autor »moderní< : »Všecken ten morální a

vní svt Husa a husitismu, ta »svatá pravda«, o níž se stále mluví,

;iz by se. bohudík, theologicky vykládala, to mravokárecké zaujetí a ty

likazy evangelické chudoby a prostoty, zkrátka všecko to náboženské
likni hnutí eského stedovku, jež v Husovi dostalo duševní výraz
y husitismu výraz politicko-válený, jest nám, jako vždy nám bylo,

vzdálené, vychladlé, mrtvé. Cítíme dnes jen, co národního v tomto
iviti zní. a tu také. kdy na echa se vrhá cizí svt, ozvaly se v nás
fTipathie a náš pomr k stední postav se proteplil.«

í> á s n i k má míti intuitivní porozumní pro vnitní velikost duší

obnosti a pochopení pro ideový význam a obsah velkých historických

' iti. Tento básník ho jist nemá, když v historickém Husovi neobjeví

\ než mravokárecké zaujetí. — to mravokárecké zaujetí, a ty píkazy
emgelické chudoby a prostoty, zkrátka všecko to reakní hnutí nábo-
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ženské eského stedovko, a proto není posvceným básníkem on a není

jím ani žádný jiný, a proto nám ješt nikdo z našich básník nenapsal

ješt našeho, pravého »Husa« ani pravého »Emígranta« neb »Exu-

lanta« ani pravého »Valdštýna« takového, aby opravdu znamenal nco
jako ideové obohacení eské duše a eské literatury.

Ke znehodnocení Husa pispíval nejprve eský praktický politik,

jemu po bok se postavil eský básník, a ted zaíná oba podpírat eský

historik: lituje, že eské kacíství husitské vylouilo echy z dobrodiní

stedovké renaissance a umní, a pokládá reformaci za reakci.

Tak se divn pipravuje eský národ na rok 191 5. Skutenou práci

konají snadi jen klerikálové, ve svých intencích protiobrodných,

protipokrokových, protieských. eský liberalism a radikalism a nacio-

nalism postaví na Staromstském námstí monumentální památník eské

obojakosti, nedslednosti, nemyslivosti, opatmictví. eský básník pjde
mimo Husa a pohrdne jím pro jeho stedovký háv. eský historik spe-'

cialisací popíše každý kámen, kroj, všecko kolem Husa, ale ústední osobu'

nepochopí, nepronikne. Co budte mít z roku 1915 eský národ, když má'

takové vdce a mluví? >

Obavy se zmocují každého, kdo by si pál míti eský národ vnitn,

silný a veliký. asopis »Volná myšlenka*, jehož 4. sešit mám ped
sebou, když toto již bylo dopsáno, soudí, že nad provoláním spolku prc'

zbudování pomníku Husova »teba se zamysliti ; ba více : nutno nad níir;'

žasnouti*. Myslí, že nestaí vyzkoumati dílo Husovo a šíiti správné v-"

domosti o Husovi mezi lidem. Má za to, že »bylo úlohou ctitel Husových"

také pracovati o to, aby vdí ideje Husovy se v našem národ uplatnily

a aby ech pinesl v oslavu velikého muže toho povahu a smýšlení jemt

podobné. O tom se vy, pánové, nezmiujete. — Patrn chcete provést'

r. 1915 takovou oslavu H(usovu, aby s ní byli spokojeni i vaši spolenr

na Hradanech a na farách. Pravíte, že nemají se drásati staré rány. Kcb

je drásá? PíTo nesnesou klerikálové, vaši duševní a povahoví blíženci

pravdu o Husovi? Pro nechtjí, aby se poukázalo na jeho hlavní význam

význam nábožensko-historický, pro chtjí vidti v Husovi pouze p-

stitele eského jazyka a vlastence? Skresluijí Husa, a vy jim svým pro

voláním pomáháte. Zakladatel »Vlasti« páter Škrdle oznámil, že teba st

obrátiti k Národní Rad, aby slavnosti Husovy nezaboily na pole ná'

boženské. Žádost ješt ani podána nebyla, a pan Dr. Podlipný, pedšed?

Národní Rady a Spolku pro zbudování Husova pomníku, vychází žádost

vstíc díve, než byla podána. Provolání je zradou Husa. Tent(

se má r. 191 5 spokojiti njakou knihou a pomníkem. A už dost, bašta

Jak patrno, páni se nestydí a pipravují k r. 1915 národní skandál. <

asopis »H u s« vzpomíná, jak >ped krátkou dobou Machar ped
povídal million, jenž do r. 191 5 v slavné pamti Husovy oslavu obrat

se zády k ímu, ale letos 16. ervna v »asu« ustupuje. A páterm kvt
pšenice. Budou krásné žn. Blíží se rok 191 5, pt set rok bude tomu, kd

eský karakter dal radji život, než by ustoupil od poznané pravdy —te(

vane vítr od išt, a eští lvové na radnicích, potvrky, otoily s

pkn elem k ímu, a patres consoripti na radnicích jsou aklerikálovf

J
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prof. Peka bohdá naplie knihu, kde dokáie, jakým neitéttím byl

v.M.tn takový Hus národu, z néhoz vyiiel.c

Je hoko z toho vieho, a smutno pro budoucnost. Bude opravdu tak?

^árod eský již ncji-dnou propásl pHlcžitost vhodnou k útováni se svou

ninulosti a s Rimcni. Bude se r. 1915 prosté opakovat týž tragický zjev?

l/étíiina eských lihcrál, radikálfl, nacionalistfi, vbec vlastenc chce ja-

(ési modcrni analogon toho, po em toužila kdys obojaká, nedsledná átt

itoupciiA Husových, která se doniáhnin uznáni se strany ftíma. Jenom

le se rozpadnout s Rinicm! My nejsme kacíi! My »c fMÍikáme kacistvl

, odHkámc se i Husa, pokud bludný, stedovký zatemnlý nebožák byl

ladem. Chceme jednotu v národ a jednotu v cirkvi. Nedilit se! Ne-

jásat staré rány ! Chceme být uznáni za pravé syny církve. Dejte nám
ompaktáta, pipuste nám njakou malikost, dovolte nám trochu

oketováni neškodného se jménem Husovým, súastntc se l)cz rozdílu

;iini též naši nezávadné národní slavnosti pi (nlhalcni pomníku Hu-
. a my zstaneme vrnými syny a zastanci své matky církve! —
\ ni utrakvism XX. století, rozpoltní eské duše! — Uznání se strany

I bylo pro eský husitism poduškou neinnosti, obojetnosti, mravní

^ti a paeništm hniloby.

;wc arci jisti, že takovéto znehodnocováni Husa neprojde

protestu. Protesty takové se již ozvaly, a hlas jejich ješt sešili.

line na urito, že se s jiných stran stane víc pro oslavu památky Hu-
V pravém duchu. Ale co pomohou protesty? Analogie v menším m-

1 : r. 1898 zaznl silný protest proti oficielní oslav pi kladení základ-

..' kamene k pomníku Františka Palackého, ovšem bez úinku, a r. 1912

ž nikdo ani neprotestoval p<roti oficielní slavnosti jeho odhaleni veejné;

jinak smýšlející se spokojili dodatenou kritikou toho, ce se stalo

se státi musilo. ponvadž slavnost mly v ruku naše oficielní kruhy

i;ulající politiku, samosprávu, vdu (akademii, museum, universitu).

n ást amerických Cech demonstrovala proti píliš všeobecné úasti

1 odhalení pomníku, tak všeobecn všenárodní, že pi ní nechybl, nýbrž

lopak velice viditeln v popedí stál a neobyejné pozornosti a skoro

idlizavé úct se tšil fialový a bílý hábit a zlatý kíž kanovník a opat,

pi ní klerikální pedák vzdal hold Palackému jménem katolické

ravy.

Pokroíme-li takto ješt dál v tendencích Spolku pro zbudování Hu-
va pomníku, snad se dokáme, že spolek, který r. 1903 pi kladení zá-

ulniho kamene dal svým pedsedou apostrofovati mariánský sloup na
riromstském námstí, ponvadž Hus byl vniým ctitelem »matiky
ži«. k odhalení pomníku r. 1915 pozve kardinála, primasa nerozdleného,

orného eského národa, aby zahájil neb uzavel slavnost aktem církve,

iiinž synem Htis pece jen zstal celkovým svým stedovkým dogma-
kým názorem, až na tu nešastnou tvrdohlavost, která ovšem jemu ne-

Mstnému musí být odpuštna vzhledem k tomu, že má jinak zásluhy

avopis a snad i o Kutnohorský dekret.

Ironisuji. ale hokne mi v hrdle. Ani jsem netušil, že se mi nahrne
ik výtek, když jsem zaínal tuto zprávu, mínil jsem napsati pouze
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nkolik struných poznámek. A byl bych rád, kdyby tímto bylo een<

a vyerpáno již všecko.

Není ješt pozd. Nemá-li slavnost odhalení pomníku Husov

býti jenom stkvlou, ale ideov bezvýznamnou událostí denní, nutm

pro ni pracovati positivn v duchu idtejí Husových. Nedá-li s

snad již mnoho zmnit na dv.chu této budoucí oslavy r. 19 15, — vždy

nebude jediný zpsob oslavy. (Šalounv pomník samostatn také bud

mluvit, a to jinak než výbor spolku pro jeho zbudování.) Ale jsou jest

jiné zpsoby, jimiž eský národ musí uctíti pltisíciletí Husovy innost

v ná/rod a lidstvu. Jest u nás mnoho lidí, kteí trpí tou liberální oboj a

kostí, ímským tichošlápstvím. Jest jich víc než se tuší. Chybí jim dohoda

organisace, souinnost. Rozumí se, že neovládnou ani spolek pomníkov)

ani akademii, ani museum, ani nezakoupí nejvlivnjší listy. Ale což, ab;

utvoili výbor ku pípravám na rok 1915? Což aby se hlásil

dobrovolníci, neoficielní pracovníci, upímní ctitelé Husovi, -

do roku 1915 lze ješt vykonati mnoho! Kdo má být organisaním cerii

trém? Což aby prozatím »N a š e D o b a« pijímala pedbžné pi

hlášky a jako formální stedisko pak svolala poradu pihlášených? Nedo

hodí jsem se o tom s redakcí, ale nepochybuji, že iredaktor uzná potebí

positivní práce v tomto smru, a doufám, že by neodepel souinnosti!

Není ješt pozd, ale as jest už svrchovaný.

.!
»V olná Myšlenka* slibovala, že na rok 1915 svolá do Prahy svu-

svtový kongres. Letos bude míti svj sjezd v Mnichov ve dnec!'

od 31. s r p n a do 3. z á í.
]

Hlavními body programu letošního kongresu bude »Problém odluk;"-

církve do státu ve státech civilisovaných* a »Volná myšlenka a výchova«

I

Nepímou pípravou na rok 191 5 bude také úast eských ka;

toliku na eucharistickém kongresu vídeském. Jes

to sbírání, organisování, praeparování mass. A úast z Cech a Morav;,

bude jist znaná. Zdali pak také z tch, kteí pojedou do Vídn z Cecb,

lze nadlat pátel Husových? Národ Husv bude sloužit Husovým ne

pátelm. Víc než kterýkoli jiný trpl eský národ od íma, ale eští ka.

tolicí nemají tolik uvdomní, jako chorvatští, aby odepeli úast.

7. srpna 1912. -|-

ŽENSKÉ HNUTÍ.
Od dítte k žen.

Rozpor mezi výší civilisace a mravní zvrhlostí je tak veliký, že ozdra

vní lidstva potebuje mravní nápravy. Proto nejvyšším kulturním úkql

lem dnešní doby jest povznesení sexuálních pomr. Tent*í

problém lovka je nejtžším, protože ešiti ho mohou jen lidé duševn
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;i u udatní. Tukovi se zidka rodi, jini mu*eji býti vychovávání v tom

ru. O tom problému |M)jcdnává MUDr. Emanuela L. M. Maye-
^ i ve itpiHC »Odditétc kžcnž« (17—19000 nákl. Strecker a

iliiHl.r, Stuttgart 1912). Se vzácnou odvahou a s uilcchtiUm otcvcnoKí

Ik.iiivs, která jediné umožuje vážné pojednáváni o choulotttivém ped-

kaété — chouiostivost tu neznaí ncníÍHtnou pruderii, ale možnost nepo-

Ichopeni — eái paléivé otázky života žen, ty nejpalívéjii, o nichž §€

bejméné dosud jedná, a dochází ke konenému závéru, jak jsem jej jíž

tiuto rzné formulovala a ktoo-ý mné znovu |)otvrzuje svým dílem, že

Sro itésti ženy a pro nového lovéka nutno produiev-
i všechen život i sexuální.
Jak daleko jsme tohoto stupn lidského vývoje vzdálení, poznáváme

u-jvice, vidimc-li kolem sebe mravní skleslost, stoupající nezodpovédnost

>krytcctví. Hledáme opravdovost, pravdu, ale téžcc pochopujeme, že

10, co si pejeme, co oekáváme, musí nejprve v nás samých býti

Mvuicnni). Teprve potom smíme totéž požadovat od jiných. Vše, oé

s usilujeme, je stále jen šastný, dokonalý lovk budoucnosti, my
h.tzíme svými zkušenostmi a poznatky stále jen k prahu jeho, ale

tvoíme základ budotrcích a jim podáváme ruku, sdélujeme-li s nimi

tužby a poznatky. Vyznaujeme jim cesty. Podobný cit a duch ovládal

\. tulku, když psala své dílo. Již první slova motta svédí o tom, že je

iluina obtíží i významu jeho: »Jest noc ve svt a potrvá ješt dlouho,

se rozedni . . .«, ale ví, ze den se dostaví a proto musela napsat své

.tpké poselství, teba svt toho nemiluje. Nemohla jinak, musela sdlit

tltilv>ké bolestné pesvdení lovka-ženy-lékae, které se stalo hlasem

ionií.

Poto poznání a pesvdení musela formulovat ve výzvu k boji proti

uln hynoucímu lidstvu, k napomenutí zbloudilé ženskosti, k ujasnní,

uení a ochran dcer našich ! Jsou to velá slova, vytrysklá ze soucitu

vyslaná touhou pouit, povzbudit a ixjmoci.

Autorka vložila do celé rady praktických i ideových pokynu pro

ivot ženy ideál ženskosti. Vyslovila, jaký by ml být typ ženy, jakou

esek potebuje, která dovede muže mravn povznést, pakliže muž má
ibrou vli žít pravdiv a produševnn a která povede k vyššímu

:ipni i toho muže, který sám nechce neb nedovede stoupati, nebo bude

hI nho odvracet. Nevyslovuje tu nauené, zddné tradiní názory a

co navazuje na ženu verejší, zbavuje ji rozporíi, uí ji chápat sebe,

ioklenuje propast vzniklou mezi ní a ženou novou, kterou vytvoilo radi-

ální ženské hnutí a pece je radikálnjší ve svých požadavcích než r»ej-

rajnjši feministky, protože je opravdová a pirozená a eší mén zá-

uly, více život sám, jehož poznala s dostatek ve své lékaské praksi

jako žena a matka. Autorka s vysokým pochopením |)ojednává o všech

rázkách dnešní ženy, nalézá ešení, které odpovídá tém každé zené,

oré potvrzuje snahy a touhy tisíc žen.

\'clikou odvaliu zdraziíuji zejména v tom, že v dnešní dob mate-

•alismu a nepochopení pro snahy duševního života neobává se objasnit

iricí duši lidskou, že dovedla proti materialismu, ba nihilismu nkolika
itami vyjádit svtový názor náboženský, vlastní každému inteligentu.
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jedin možný a odpovídající chápání ženy. To je, eho si v knize Maye;

rove velice vážím. Ona pojala život, jak je v duši ženy a pochopila, z

podkladem všeho života je život duševní, názor na život, a z toho i\

vzrstá pochopení pro všechen ostatní život, zejména pro pomr muž<

a ženy, který je koenem ženské otázky. Názor nového lovka, pochoper,

duševní podstaty všeho života je novým náboženstvím, jest to odpov(i

k otázce po píin a úelu života a to vše, co vyslovila jsem již na tomto

míst, potvrzuje mn a ješt pimjí vyslovuje kniha Mayerové. i|

Kniha je všestranná, protože k lékaským zkušenostem druží se i po^

chopení pro citový a duševní život ženy, k lékai tla druží se tu neroz|

lun léka duše s vdomím, že tlesný neduh mívá svého pedchdc(

v duši. Psychologem ženy mže být zase jen žena anebo mravn vysokí

stojící muž. Celý spis je pojat naprosto správn a pravdiv na základ

«

toho, že lovk nežije jen tlem a rozumem, ale i citem a duší. Po peij

tení odkládáme knihu pouení a utvrzení, u laika nedostavuje se vdom:

že je kniha pro nj píliš uená, že se mu k pochopení nedostává vdo
mostí. Je to opt jedna pednost ženské práce ped prací suchou, mužskoi;,

Z obsahu knihy uvádím nkteré vci, které pojednávají o potebj

produševniti sexuální život, což je úkolem ženy, která má být k torní

j

vychovávána. Dvodem je klesání zdravotního stavu, který je skvrnoij

jinak vysoké kultury. Píiny toho stavu jsou mnohé, pedevším mravnij

zvrhlost dneška. Autorka zabývá se jednou z píin, zvrácenou výchovoií

žen, »2ena jest tlesní i duševní základ národa, v bytosti její spoívá roz^

sudlek o blahu i zkáze lidstva — výchova ženy mla by být nejpedf

njším, protože nejdležitjším inem národa.« Pro milliony žen je dous(

výchova násilím, útlakem, daleko vzdálena vytváeti silné, sebevdom'

osobnosti.

Ženy úzce spiaté s prameny žití vcházejí do života neuvdomk
nepouené ani o tom nejvážnjším kroku, který podnikají, o manželství

mateství, aniž znají dosah jeho, své povinnosti a práva a všechna ne

bezpeí. V tom smru vládne v naší spolenosti nepochopitelná lehkoi

myslnost. V boj o dosažení nápravy je postavena žena a z toho boje vyi

rstá ženská otázka. Zabývati se její oprávnností je bezpodstatno, je tn

nutné období ve vývoji lidstva jako každé jiné a je lhostejno, jsou-H pí

inou sociáln-hospodáské pomry i vnitní poteba. Odpov a roze

šení dá jedin výchova žen. Program této výchovy je prostý: spoleensko

i obanské povznesení ženy, zrovnocenní, udržení a zušlechtní zdirav

ženskosti za každou cenu, podpora a umožnní pirozeného povolání žen;

na základ zvýšeného vzdlání, úplné lidské volnosti, volného sebeureníi

nejvtší pée a výchova díví mládeže se stálým zetelem k povolání ženy

vasné a dkladné pouení o otázkách života a plození, o manželství

a jeho úkolech, o mateství a život manželky. Z tohoto programu a z po:

znatk lékaky vzrostla kniha.

Nevdomost, bezprávnost, bezradnost, beznadjnost, vykoistní

omyly výchovy a života jsou píiny vzrstajícího úpadku ženství a rassy

Prostedkování vdní, pouení o právech, vyzbrojení k boji, pokyn)

o sebevýchov, ze zdravotnictví, povzbuzení k odvaze, k radostí ze život;

a k vážnému jeho pochopení, racionelnímu využití, jsou pokusy o napravili
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[ tohoto hldiilui ttávaj{ le požadavky povinnosti. Podrohnéjí zabývá te

nlhn výciiovou divky jak je dnei, jcjimi dsledky a kterak ji nutno na-

raviti. Kozho<lné dfivcxly mravní uvádí pru opravdovou úplnou koedukaci.

^'ýchovu nutno pocit již pf-cd narozením. Vse rozruiujici zmékilé, mali-

hernc, citlivú.stk/i»ké, úzké a iablonovité nutno nahradit volnéjsi, roz-

mnéjtii výcliovnou ]>raci. Novorozené jest jíž élovékcm. To uvédoméni

rujc celý (Inlši postup výchovy. Kozumi se, že autorka-lékaka zabývá

otázkou kojeni, |)ojnává o výchove na zdravém vzduchu, o télocvíku,

bleku, samostatnosti, svépomoci, rozvoji téla, ducha, o<lvahy, sná&cní bo-

ití až k obéti, kterou zejména zdflrazAujc pro budoucí matky. 2,c mnohé

bny l)ývuji zdeptány tlesné i duscvné, vysvétluje se tím, že nedovedou

vládati se a pekonávat lítost i bolest. Nauí-li se divka odíkáni, pochopi

lodpu.sténi, bude silné vle a dbvede se i podídit nepekonatelným pe-
ážkám, které ji nezlomí.

Otázku, co ])o skonené povinnosti školní, eií autorka shodné s ži-

t>tninii |H)tel)anii dnešních žen — volbou povolání.

>S otázkou povoláni ženy ocitáme se chtéj nechtéj uprosted ženské

lázky a s ni v boji.t Nelze ji minouti, nebo s ni je spojena každá žena,

itelcktuálné z vnitní poteby, hospodásky z nutného výdlku, spole-

^njiky a sociáln všechny ženy. Vznikla z vnitrní a zevní poteby žen,

\ ala po staletí v nesetných jednotlivých ženách a nežli byla vyslo-

.. žila v milionech žen. Vzrst její dje se ve zmatku a ujasováni.

iiži-me oekávati, že píští stoleti bude stoletím ženy ujasnné, zralé,

litilé. O tom usuzovat bude budoucnost. Nám jedno je jasno, že vý-

iskctn nebude povaha druhu, ne ženskosti, ale osobnost. Proto musí

• rvním úkolem výchovy plné vyvinutí mravní osobnosti. Zabývajíc

,
;i této píležitosti pedsudky proti duševní schopnosti žen vyslovuje

Minavá slova, která dotvrzuji její jasný a ustálený názor o úelu života:

filologicky zajímavou je f>odivuhodná sms posudk, kritik, hodno-

vysvtlivek, zásadových výrok atd. od muž všech smr o žen.
hožnní a uctívání bytosti ženy až k hrozivým hlubinám lidské níz-

.. a zvrácenosti jsou tu všechny stupn zastoupeny; snad není druhé

iložitosti, která by poskytovala takový výhled a v tak ostrých obrysech

psychologický vývoj od pvodního pudového až k mravn zušlecht-

iMu mnži.« To ukázat dívce, o tom ji pouit je nejvlastnjším úkolem

výchovy a jádrem celé knihy.

\c naší povinností vychovat dívky k povolání. Pi volb nutno vzít

úvahu všechny okolnosti, zdlraví, povahu, vlohy i výdaje. Pes to nej-

njším a vtšinou zvoleným povoláním bude manželství a mateství.

A jen v nejidích pípadech lze šastn slouit povolání a mateství.

ntMnu musejí být dívky obzvlášt peliv vychovány. Pi tom výchova
' nolání bude vždy jen na pirospch žen i rodin. K výchov rodinné

iležitjší je pouení dívky o život sexuelním. O tom všem rozepisuje

sovatelka pesvdiv a dokazuje, kterak jen duševn povznesená

' je podmínkou štstí v manželství. Ta myšlenka vyzvednuta je v po-

Jnání o výchov dívky v dob dospívání, o umní vychovávat mysl a po-
lin dívky k pevné vli, kráse, lásce, prostot, pravd, pímosti, k tomu,

ivotním pravidlem stala se jí stálá touha po postupu. Nezapomíná tu
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ani výchovy k sociální práci, odsuzuje sentimentální rodinnou literatui

a ovšem nemravnou etbu a velice varuje ped špatným pátelstvím.

Pojednáváním o díví výchov i další stati ukazují samy k tom

co by bylo pravou ženskostí, pes to zabývá se otázkou tou pímo. V e
spoívá ženskost nemže vyslovit muž, jemuž je žena brzy hádanko

brzy tajemstvím. istá mravn povznesená žena bývá asto nepochoper

a jen povrchn pozorována dle osobního založení muž. Jisto je, že id

ály muž prozrazují vždy jen povahu muž, že však ani ženy nejsou jedí

povahy.

Hrubému, smyslnému muži bude žena vždy jen »ženskou«. Proi

ševnlému, mravnímu muži bude jeho nejhlubší bytost doplující bytost

Nejvnitrnjší podstatou ženy bude vždy jen individuelní projev. Pí

osobní štstí nejdležitjší je praktický projev ženskostí a ten pociuj err

všude v život. Pojem toho pesahuje hranice pirozenosti a zasahuje c

náboženskosti, do oblastí tušeného, nejasného, ale prožívaného. Dje ;

tu jako u všech vyšších pojm, obdivujeme je, ale marn se snažíme o jic

definici a to je snad to nejvtší v pojmu ženství jako v pojmu krás

harmonie.

^Potebujeme pravé ženy, které si žádají muíž, ne samek a ktei

neposilují muže v jeho mdlob a pudovosti, nýbrž žádají velké zkoušk

síly vle.* Tím by byl strun vysloven obsah druhé ásti knihy, pojedn;

vající o bezprostední výchov a píprav pro povolání ženy. Prvníi

krokem je poteba sexuelního pouení. Zpsobem, jakým spisovatelk

o tom píše, dává píklad, jak to provésti a zbavuje vychovatele rozpak

o formu. Zásady a úvody o uplatnní vnitní bytosti ženy jsou tu krásni

protože vysoce pravdivé, zejména názor o úelu sexuelního života. Stoj

me-Ii ped tajemstvím zrození lovka, tím bolestnji dotýká se na

zbloudilá sexualita, která zapomnla úel a pozvedla prostedek za cí

tak že lovka nejvyšší schopnost stala se jeho ponížením. Pohlaví

síla lovka je slouena s jeho bytostí, intelektem, duševní schopnost

se všemi pudy. Všechny vlastnosti a snahy kotví v té síle, ne však v jejíc

projevech a vycházejí z rozdílu obou pohlaví. Je tedy omylem domnnk;^

že pud ten rovná se poteb jídla, pití a dsledky toho omylu jsou strašnc

Jídlo a pití jsou poteby k udržení jednotlivce, kdežto onen pud sloui^

k udlržení rodu a není-li ízen, nií jednotlivce. Zena je mnohem mén.

sexuieln založena než muž. Rozdíl obou je podivný ve svém psoben

Odluuje a sluuje oba k nejkrásnjší harmonii a jimi vysloveny jsou nej,

krásnjší myšlenky.

Jako lidé jsou stejní, jako rodové bytosti a pohlaví naprosto ro2

dílní. To ukazuje tlo a z toho plynoucí povaha. Muž jest síU

energie, odvaha, vášnivé pociování, pezírající malichernosti, chce pai

novat, je asto rozdvojen láskou a pudem. Jeho bytost oišuj
se jen v ovládání pudu a tam, kde se toho dosud nenauil, je blou:

dícím a potebuje mravní opory a zušlechující moci vlivu. Žena je pa^

sivní síla, mocné vle, oddaná a obtavá, kde miluje. Intuice její (tušíc

chápání) pevyšuje význam dedukce mužovy; matestvví a vlastní úkc

iní ji všeobsahující. Kde muž je inným jen jedním orgánem své bytost:



tli celou dtúU. Takto utvofeni a o lobé viájemné utédomiU

tvoHtt (vravé produftevnélé manlelitví.

nianželitvi vlicc je vysoký a kráaiiý u spífovatclky. Dncioi
'

Iiiii ú|)u<lku, který pHvodén byl viini muiovott, jch*

miliónkrát proHtituované. vnithié nexdravé, okiupené

.» vnitrin mravní, vyjiši |x>vahu. sniácné k mlky trpnému pHnavu
>i<i ivni ncvázanoHt. /dravé, pravé inanžclMvi jcitl váit*ý ivazck pro

liuný svazek duii a tél, ne viak jen tél, sloueni mravnicb

'plnéni (Ivou zdokonnleni schopných lidí k otiiastAujici jed-

manžcÍHtvi jest ncim velkým, osvobozujícím. Je tu tfcba

/.iiiiilovanosti. Manželství je txij, p<itrebuje celé, ušlechtilé

. JJI.C1U) považovati každého dospélého lovka za schopnéhu

lví, k némuž v první rad patH dujievní schopnost manželská.

i<1)vvá ill)án(>, je pAvodcm mnohých ncsho<l a nestéstí. Má to

.Umu .ujiu- cenných, pravdivých, vysplých lidi bet duševní

i.ilni podízenosti, se stejnými vkla<ly, |K>vinnostmi i právy. Proto

lUitjší je vyjasnni o významu ženy pro manželství, o jejím posta-

i úkolu. Duševn vysoce stojící, uvdomlá a pipravená žena bude

initelkou manželství, muže a uvede je na správnou cestu z dnešní

ii-losti.

l'(xlmiiikou šastného manželství je volba manžel. Nco, o em
! málo bývá dívkám mluveno. Obvykle nemají znalost muž, ani

pedpokladu, požadavk a pevného hlediska, aby dovedly voliti sobe

pro život a otce svých dtí. Je tu nedostatek znalosti již od dtství

váný. není dlružnosti a <probou7.ející se pud svádí teprve ob pohlaví

niady. bývá zamnn s láskou a z toho plyne mnoho zla. Normální,

iiilá, k silné vli vychovaná dívka, která se voln a pirozen
s druhým pohlavím, nepadne tomu pudu za ob. Nelze tu uvádti
ly píklady, kterými se zabývá spisovatelka, všechnu tu mravní i t-
zkázu prostituce, alkoholismu atd. Žádá, aby to vše, co proniká

>n\ nahnilou spolenost, bylo dívkám známo a klade písný požadavek
i šké prohlídky ped manželstvím. Nad lásku nutno postavit povinnost

I životu nelze dbáti na malicherné ohledy. Také v ohledu duševním
dívkám ukázat osvdenou pravdu, že pouhá sexualita nepivodí

li bytostí, nebo k duši nevede pohlavní cesta. V tom spoívá i ná-

-ké založení ženy, která napomáhá dnes k vítzství dobra a mrav-
jež vždy vítzily ve všech dobách djinných a jeví se jako dsledná,
ná podmínka postupu a cíl lidstva.

ej cennjší ástí knihy je pojednání o pohlavním život v manžel-

Kde je vylouena duševnost a osobnost, tam nabývá vrchu pudový
který stal se nynjším povšechným stavem. Tak stává se prostedek
a porušuje úel manželství, staví se do služby osob, porušuje mož-

-lstí, souladu a vede k rozvratu. Žena vtšinou neznalá zákon pí-
'lývá do manželství zasvcována mužem, který má zvrácené pojmy
.'.alním život. Dokud to bude, nelze doufat v nápravu. Mravní ná-
eny jsou tu porušeny, zdraví ohroženo, potomstvo v zárodku poško-

Tisíce rozpor drásá její nitro, cítí, že je zneužívána, est její

la, úcta a láska k manželu mizí, zklamání plní její duši a kde nena-
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lezné silnou mravní vli vybednout z tch pomr, hyne pedasn, ai

by poznala píiny toho všeho. Vzdá-li se, hyne opt mravn, neb

usmrtí v sob to vyšší, cit a úctu. Proto nutno pracovat všemi sila

k uvdomní ženy a proti strašné manželské povinnosti (debitum).

kdo nezaruuje žen pravou míru sexuelního života v manželství a o:

ji pravidlem sama nezná. Prmrný muž zná jen své žádosti, které js«

asto stupovány k rafinovanosti a jeho pud pestal být obasným a pir

zeným. To znamená pro ženu ne mlet, nýbrž vdt a povstat. Vdt mu
co jest povinností a právem a musí mít sílu vzepít se zneužití. Od Ž€a

musí takto vzejít náprava. Pro oba je jen jedna morálka, že manželst

má za cíl plození a jen to ospravedluje styk pohlaví. Vše, co je prc

tomuto úelu, je zneužití. Každé ospravedlováni je pokrytectví. Pe
stírání o nepekonatelnosti pudu je lží, jejímiž n

sledky trpí celé lidstvo. Pohlavní zdrželivost j

možná bez poškození zdraví práv tak, jako pestáv
žena po oplodnní žíti pohlavn.

Muž, který je ve svém pudu tak rozdíln utvoen než mravn vysok

stojící žena, zídka dovede pochopit duši ženy. To je propast mezi obmi
kterooi mže peklenout jen mravn povznesený a oištný muž a k tom

ho musí pivést žena s vypstnou a uvdomlou osobností.

Vzhledem k propagovanému neomalthusianismu vyjaduje se spisoví

telka stejn oteven, jako jsou dsledky poctivého uvažování neúprosní

Zamezování potomstva je nepirozené, žena však nesmí být nucena, ab

byla bytostí pro chov lidstva. Jako je zamezování potomstva nemravní

tak je nezodpovdné stálé plození. Odmítání dítek z pohodlí, ješitnost

skrblinosti a pod. je stejn nesprávné, jako bezmezné hovní pudu. Jí

diným východiskem estným, mravným, láskyplným a úinným
j

zdrželivost.
S nkterými praktickými pokyny pro manželský život koní tent

oddíl knihy požadavkem, aby dívky znaly pohlavní povahu muže, nevy

volávaly jeho pudovost koketováním, odvem, chováním ani mazlením s«'

ale byly opravdové, pímé a dle poteby pomáhající a léící mravní vl
nikdy nevyhovující a slabošské. Kde jde o est ženy, tam nutno vytrvá

i pod dsledkem rozchodu. To platí zejména o dob, kdy žena vyžaduj

ošetení a klidu. Je barbarské, co dje se v takových dobách žen píkoí

a spisovatelka nazývá jednání mnohých muž pímo bestialitou.

V tetím oddílu ukazuje, kterak i samostatná žena mže dojít plnéhi

rozvoje i štstí ve svém povolání práv proto, že není jen pohlavím :

rodovou bytostí, ale osobností. Jsou tisíce žen, které dávají individuelními

životu pednost ped životem rodinným a vytváejí cenné kulturní hodnoty

ale je povinností spolenosti pracovat k tomu, aby ty, které cítí povolán

manželky a matky, ho mohly dosahovat a nebylo jim v tom bránno zá

konnými ustanoveními a hospodáskými neb sociálními pomry.



ZPRÁVY.

Národnostní pomry u c. k. st, drah. C. k. st. dráhy spravují

slavil v ruce i<;io:

o) vlastiiich drah státních 13-282 km
b) drah soukromých na úet státu . . 705 >

c) drah soukromých na úet majitel . 5.158 >

Celkem . . . 19.145 km
Z tclilo trati nalézá se v krajích:

eských 5914 = 31%
smíšených 708 = 37%
nmeckých 6272= 32*5%
polských a rusinských 4927 = 25-6%
jihoslovanských 1358 --= 7'2%

19.1791= 100%
Rádné pijmy vlastních drah státních inily v roce 1910 754,060.000 K.

:oho pipadá na píjem z dopravy 677,684.000 K. Na jeden km pipadá
imrn 56.594 K pijmu; iní tedy píjem z eských trati pres

),ooo.ooo K. Pijmy soukromých drah v eských krajích ležících a

tem spravovaných inily v roce 1910 9,599.462 K, což jest na km
X> K. eský národ platí za dovoz osob a zboží c. k. st. drahám ron
!S yl miliardy K. Každý by pedpokládal, že národu, který takka te-

u veškerých píjmíi c. k. st. drah opatuje a v jehož oblasti leží 31%
ti c. k. st. drah, bude míti ve správ drah také náležité zastoupeni,

mu však zdaleka není tak, jak svdí tato tabulka, podávající stav e-
iho úednictva pi železniních úadech ve Vidná

:

jest celkem z nich mlo by býti schází jich

I

V následujícím liad úedník
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Stáí osob výdlen inných. Dle práv uveejnného sítá

nmecké íše z r. 1907 bylo z osob invalidnímu pojištní podélhajícíi

v stáí od všech osob pouze muž v stái od všech osob pouze muži
16—18 let
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V prvním sloupci jest tedy tendence v jiném poméni vzc$tnpnk než

ídnihém.

I

PHiny vzrstu úrazfl jsou velmi rAzné povahy.

Jsou to jednak dokonalejší organisace hlášení, za druhé vrrAst zn-

(MCtva — dle zásady vtší pravdpodobnosti z více jednotek, — za tetí

odloužení pracovní doby a konené zvýšení výkonnosti téhož potu

tencA pi stejné pracovní dob, krom momentíí jiných, povahy morální

Ufi si. smyslu.

Nás zajímá pcdvsini píina prvá, t. j. orjfanisace hlášení.

Crazový zákon sám hledl zameziti pílišné hlášeni úrazfi mali-

Bfných a pfedvfdané zvýšení správních náklad. Proto uložil

dnikateli povinnost hlásiti jen úrazy, jež mly v zápéti ztrátu zpsobi-

ti ncjméné 3 dnú (§ 29. úr. zákona).

Le jednak zákonné ruení podnikatelovo v pípad nedbání této po-

lnosti, jednak nkterými kiklavými pípady dotvrzovaný názor léka,
i nejnepatrnjší zranní mže pivoditi díve i pozdji trvalou ztrátu

dilené schopnosti, konen stále rostoucí uvdomování si výhod úra-

^h dchod v nejširšich vrstvách dlnických, jimž byly dkladnou
)lou vzmáhající se organisace odborové, to vše zpsobilo, že záhy již,

. k. státních drah zejména již v roce 1903, zavádla se praxe, hlásiti

iz každý, tedy i když vbec nezavdal píiny k perušení práce.

Než i potom vyskytnuvší se pípady ruení dráhy za nehlášení úraz
aly k stále vtší snaze podniku, aby píslušné orgány co nejvíce

|iehl a pouoval, až vyvrcholila snaha ta, pokud šlo o zízence c. k. st.

v naízení ministerstva železnic z r. 1906, dle nhož pikl se že-

inimu lékai za každý ohlášený úraz, jako odmna za zvýšenou práci,

f lorá 2 K.

A jsme daleci toho, abychom vidli v této instituci zjev o sob po-

\ý, pece musíme se pozastaviti nad jeho dsledky, jež psobí ne-

.. na správní výdaje tím, že rozšiují agendu úrazovou a požadují

r množení sil nejen v ústedí vídeském a pi editelstvích, nýbrž i ve

vších stanicích (známo na p., že v topíme nuselské a v dílnách loun-

s-ch jest vyizováním úrazových vcí zamstnána celá úední síla).

Povrchní pohled na shora uvedenou tabulku pouí nás o úinku to-

(^patrení. Dnes u c. k. st. drah hlásí se úrazy o závod.

/elezniní zízenec jde k lékai, léka shledá nepatrné škrábnutí na
a ihned rozvíí se celý aparát správní. Léka ohlási diagnosu na pe-

V. .>aném formulái stanici a piloží útenku, stanice sepíše úrazové ozná-
naí ve 4 exempláích, ev. ješt protokol o výpovdech »zranného«
avdk, 2 exempláe zašle na iditelství st. drah a 2 na okresní hejtman-
S'i. iditelství a hejtmanství zase úadují, by pouze úrazová ozná-

doplovala, zanesla do svých knih a odeslala úrazovn železniní.

^ou nemálo ídké pípady, že jediný zízenec pihlásí do roka
..z.

Ji! A což teprve práce s vyšetením úraz spojená, kterou provádí úra-
íSka ve Vídni ! Sta tisíce správních výloh zatíží tak dráhy a hlavn státní

dhy, jež úastní se na úrazovn železniní 80% pojištnc.
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I
Pokusil jsem se kdysi ešiti finanní škody, jež psobí ruení podnik

za zamlený úraz, na výkazech pražského riditelství.^ Vyal jsem z poct

hlášených úraz umlou konstrukcí momenty psobící vyšší hlášení z dí

vodu morálních a intelektuelních tím, že jsem vypoetl normální vzr
hlášených úraz, psobený vzrstem personálu, pracovní doby a vykonar

práce.

A tu dospl jsem k výsledku, že za pedpokladu, že v roce 1907, kd

tedy psobil zmínný výnos o odškodnní léka v plné míe, byly hlášen

úrazy všechny, musilo býti u zmínného editelství v r. 1902 1854, r. 19c

1627, r. 1904 1 130, r. 1905 1 1 54 a r. 1906 792 úraz zamleno.

A na tento obrovský poet zamlených úraz pipadly pouze 2 p
pády ruení dráhy za neohlášení úrazu, z nichž jenom jeden ml za náslí

dek odsouzení podniku.

Nezdá se, že dostala se instituce hlášení úraz do úskalí, jemuž m
železniníci uvykli jsme íkati resistence?

Dráhy vydaly písné výnosy o hlášení úraz a zízenci (hlavn lékai

jsou jich poslušní tak dokonale, že uvádjí celý stav ad absurdum. Ja

si páli. Mají nyní službu »dle pedpis*. br

i lánek mj v asopise eských úedník žel. ro. 1908 . 21 a nás



(Píspvky k povahopisu eské politiky.

\. i ). /cithammcr, jeden z pedáku staroeské strany, vydal

nfrd krátkým asem první díl spisu svélio o pokusech vyrovnání

\hy.' Djiny téchto pokus jsou jist ínámy a pec zasluhuje

lainmer v každém ohledu diky a uznání eské veejností, že ve

kém stáí svém se k práci té (KÍhodlal. Spisek jeho je plný osob-

detail málo známých a zajímavých, dvojnásobn cenných už

', že nám je vypravuje muž, který pi všech tch akcích byl pí-

II a na nich zúastnn. Zeithammer, dnes už dávno na odpoinku,

niktorak strannicky zaujat a na jeho práci je vidt, že chtl

'ti pouze k tomu, aby politické djiny eské o tak dležitých

-h naší politiky obdržely dokument oitého svdka a spolu-

le. Zeithammer co bývalý uitel, žurnalista a vdí politik pro

l)né nedostatky politické historie má plné porozumní a spis jeho

Iiudosti naší politické literatury vbec, o pohnutých dobách státo-

niho odporu zvlášt, tím více nabude dležitosti už proto, po-

1 Iž memoirový ráz jeho je tím cennjší, že ani Palacký ani

er nezanechali politických djin a zápisk ze svých dob.

Zeithammera snad pes to, že na dnešní politické píbhy se

ivá už jen s trpností politického pozorovatele, pece jen tu a tam za-

blela zmna názor o státoprávní politice eské, která zejména v po-

ledních letech v eské veejnosti nastala. Tato trpkost nesvedla jej

ce nikterak k polemice nebo dokonce k pibarvování vypravovaných

|"ibh. ale zdá se, že pec je sebou jednou z pohnutek, které jej

vydání tchto píspvk k djinám pimly. Praví sám: >Vlastních

Ik píbh úmysln pokud možná jsem se zdržel, jen v záv-

ic ásti tohoto prvního dílu dovolil jsem si jako svdek a vícero-

hný úastník oné doby vysloviti se o kritice onch historik a

cistu, kteí tehdejší postup a chování eské strany národní a

* Zur Geschichte der bQhmischen Ausgleichsversuche (1865 — 1871)

Theil. Von Belcredi zu Hohenwart. Mitgeteilt von A. O. Zeithammer, Mit-

des Herrenhauses des Reichsrates. Prag 1912.

NAŠE DOBA. R. XIX., . 12., 1912. 20. záí. 5g
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šlechty, ba celého eského národa píke odmítav líili jako epocí

státoprávního blouznní. « V tomto doslovu pak prof. Zeithamm(

poukazuje k tomu, jak celý národ s tehdejším postupem staroeskýí

poslanc a šlechty souhlasil, jakou zachovával disciplinu a jak tud

nejsou ani Staroeši ani feudální šlechta vinníky, když se mlu

o neúspších. Vinu mají tedy poslanci všichni bez rozdílu a nárc

celý. Státoprávní boj je dávno zastaven a není tudíž teba obnoví

spor, kdo je pravým vinníkem, když prof. Zeithammer sám vysloví

nikoho neviní a neosvobozuje. Peccatur intra muros et extra. 1 v to

má prof. Zeithammer pravdu, když praví, že ona doba byla eskérr

národu dobou vážných a tžkých boj za právo a získání pevné pc
právní po dlouhé ad politických experiment, sob odporujících n;

ízení a prohlášení, po trapných zkušenostech, které uinny po ob

slaní íšské rady na poátku let šedesátých, po dlouhé ad zklamái

a oklamání, pronásledování a porušování práva. Prof. ZeithamiiK

pipouští, že by mužové tehdy vedoucí byli jist byli postupová

jinak, kdyby byli mli zkušenosti generací pozdjších.

A pec — nic naplat: jeho knížka se svými novými píspvl>

k djinám onoho boje znovu nám uvádí, že na ty boje za vysokýn

cíli jsme byli naprosto nepipraveni, že ony cíle naprosto neodpc

vídaly pomrm našim, že se nerozumlo celé situaci a proto neh

pln souhlasiti s autorem, když svj povzdech koní výtkou, že 5

události tehdejší nedají posuzovati s hlediska nynjšího lepšího p(

znání, nýbrž že musí být posuzovány z onoho ústedí, nálady a pc

chopení oné doby a jako výsledek stále postupujícího vývoje. Tet

dnešní lepší poznání tehdejšího ústedí politického je to práv, ktei

nutí i ty, kteí s tehdejšími cíli souhlasí a dnes ješt po nich baž

k odsouzení tehdejšího postupu, nehled k tm, kteí si »stále postt

pující vývoj « vcí eských v oné dob pedstavují jinak.

Cím vyšší byly cíle, za nimiž se boje ony nesly, tím vtší byl

zodpovdnost bojujících, a tím nutnjší byla povinnost uvdomlosi

a pipravenosti k tmto bojm. Dnes vidíme — a z cenné knížk

Zeithammerovy o znaný stupe jasnji — jak málo dovedli tehdej:

jednatelé posouditi tehdejší situaci politickou, zahraniní i vnitn

a jak málo se zabývali písným šetením stavu vnitních vcí (

ských, politické, kulturní a zejména hospodáské síly našeho národ;

Jsou v boji tom okamžiky dnes nám pímo nevysvtlitelné, které s

dají omluviti jen a jedin vlivem feudální šlechty na národní pc

slánce. Jen tím, že šlechtití vdcové, vychovaní v ústedí nám ní
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Hto cizím, kteí mimo stavovské a politické ncméli s námi

jených zájm, boj a váecky akce vedli, dá se vysvtlit ono na-

lité podceováni viech reálnich pedpoklad. To, co chtéla státo-

im tx>jem získat álechta, ncmuHelo se starat o kulturní a hotpo-

stav našeho lidu a jeho budoucnost, pro ony cíle staila exi-

eského národa, jeho ,|K)ctní síla. O tuto isté fysickou a po-

existenci opena platncst bývalých zákon, ústav, zízení a

, a vymáháno obnovení toho všeho. Není snad náhodou, že

m, zvyklý poítat se všemi složkami a s kf)eficienty, ncjreál-

i, pi sledováni tohoto politickélK) lx)je mluvil o fajfce tabáku,

ující šlecht it i initelé ncmcli skoro nijaké úasti na vývoji

ikého národa, v onch dobách tak pracném — anebo jen docela

rovin , úastníce se jen akcí isté politických, a to jen

rlaiiui....; .,,v .. ...icb okázalých, jak méli mít pak možností a schop-

stí k úvahám o rozmru a dosahu tohoto vývoje našeho lidu a jeho

doucnosti? A jak mli dále uvažovati o tom, jaké poteby tento

vinutý národ bude mít, a bude-Ii státní zízení, jehož se domáhali

i, tmto novým, zvýšeným a rozmnoženým potebám národa plné

hovovat? Tak pímo hypnotický byl vliv oné šlechty na národní

c a politiky, že lidé tak vysoce kulturní, jako František Pa-

^c dali do té míry fascinovati, že pracovali k zízení státního

. jehož rozhodující národ neml ani dostatený poet stedních

|>l, o universit a vysokých školách vbec nemluv. 2e by to bylo

M/ení eského státu všechno pišlo, nemže pec platit za

;i a vý-mluvu. Ale co platil onm šlechticm kulturní stav? Co

. znamenala universita? Vždy nkteí z nich se mohli odvolávat

>mu, že studovali na pražské universit nmecké a pec se stali

irými Cechy, alespo dle svého názoru. Jak málo této feudální

ht záleželo na vlastním národ, vidíme pec nejlépe z toho, jak

p tomu národu chovala pozdji, když se státoprávní boj prohrál,

se vstoupilo na »pdu platné ústavy« a poala skutená práce

povznesení vlastního národa. Tu šlechtití vdcové penechali

práci milostiv lidem z národa, sami se obmezujíce na vy-

politické funkce, a jak se konen postavili proti požadavkm
|ienvch politických práv — proti všeobecnému hlasovacímu

ti, kteí svého asu spravedlivé volební ády prohlašovali za

i otázku Cech (str. 24), toho všichni jsme ješt pamtlivi a vi-

ase zetelnji než kdy díve dnes, kdy v první ad šlechta

svoliti k spravedlivým ádm volebním do snmu, i když by

ykové spory eskonmecké urovnaly.
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A teprve stav hospodáský. Byli jsme tehdy v prvních zaátc

hospodáského vývoje, eský velkoobchodník nebo továrník byl

kým zjevem, byli jsme hospodásky naprosto ovládáni Nmci, i e:

zemdlství bylo jimi takka spachtováno a ve Vídni jsme vyjed:

váli o eský stát, hlavním cílem byl drahý, nesmírn komplikoví

aparát správní a zákonodárný, nejvyšší snahou a touhou korunová

To jist prof. Zeithammer nesmí ironicky nazývat »Besservvisse

když se nyní hrozíme, že tenkrát i v ústedí onch dob se na t

elementární pedpoklady státní existence nebral ohled. Na ka;

stránce jeho knížky shledáváme se s doklady této lehkomyslnosti,

kterou za vedení Jindicha z Clam-Martinic eský národ s ne

danou od té doby jednomyslností se pachtil za cíli, jichž splnní

nebyl se ctí vydržel tvrt roku.

Dá-li se pro tento .postup nalézti njaká omluva, pak je to

nemén úžasná krátkozrakost druhého kompaciscenta, videí

vlády. Dnes nevíme svým oím, co ministi, jako Belcredi a 1

tocki, nabízeli, kam až se ztrácela ta dobrá vle usmíiti eský nái

a snaha sjednotiti Rakousko, po r. 1866 na kraj záhuby se dostav

Zeithammer vypravuje na základ poznámek knížete Jiího z L(

kowicz o porad Potockiho se šlechtou, že tento zástupce vlá

hledl vypátrat názory pítomných, ale sám se nevytasil se žádn

jasným názorem, a dr. Rieger své žen o Potockim píše: »PotO'

má dobré úmysle, ale schází mu potebná znalost pomr, nemá (

váhy a pevného programu*

!

Nelze se diviti, když se našim vyjednavam z oné doby vy

tála hazardnost. Ve svém státoprávním radikalismu Clam a Rie^

stáli na svém, žádali splnní státoprávních požadavk až po ko;

novaci a nikdy nepemýšleli o to;v, zdali to, co se z Vídn nabízf

by eskému lidu a jeho vývoji prozatím neposloužilo mnohem ví(

lépe. Kde jsme už dnes mohli být, kdyby naši lidé byli pistf)upili

návrhy Belcrediho a Potockiho! Ale jak eeno: k takové úvaze i

jména šlechta nemohla a nechtla dospti, ponvadž jí scházelo lí

rozumní pro skutené poteby lidu eského, a ponvadž se

roz^umlo, jak vysoký politický význam má kulturní a hospodá;)

stav národa, jeho kulturní a hospodáská síla. Skoda, že se vedo^

šlechtití vdcové nedožili dnešních dn, kdy jeden z jejich ddí

jedná qpt jednou o vyrovnání ne už se státem, ale s Nmci : jak

ohraniování okres musí opatrn pihlížet k hospodáským i 1

turním otázkám a pomrm, jak jsou tyto asto dležitjší, '
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politické nutnosti a snahy. Ale dožil »e téch dnú pamtník
^iiliiniiiitt 1111, a poznává pi |K)litické své vytpélostí ji»tc

,1^, j.iU ..liiuiiuK hyby tenkrát páchány, A i to védomí posiluje

ho s|)isi'k, /o chyhy ty staly sf jen n jediné proto, |K)névadž národní

islanci ešti stáli vvIikH'
i

<i velením a vlivem hrabete Clama a

h<» pátol, jich/, si i\ ' sc kryly » nammw.c fantastickCtn

)jliin špíitn sti;i\iiii inu. Mimo to |)áni z íustorh k<

(Tclity psychologicky znamenit dovedli využitkovat náladu eského

lu, |)racovali vzdorem, p\(1tn ,i korunovaními klenoty. Jak málo

lo pi všem tom a opiiinni jt<lnání dbáno o pravé |K)tcl)y lidu,

•jlpc vidt z toho, jak ncpomórn malou úlohu hrála pi nm na

iklad — jazyková otázka, která, jakmile státoprávní boj pestal,

i-nuMitáriii silou zaplavila všecku {xilitiku, a to nejen eskou, ale

Iv( Miskou vbec. A pro tu šlechta pes to, že jak Staroéeši tak i po-

Mladocši ji opírali o dvody i státoprávní, mla v aktivní po-

i>orozuuini daleko menší, a nejpesvdenjší státoprávní ka-

iin / dob starších nám pi ešeni jazykových otázek a sfwr zasa-

vali rány liluboké, do samého státoprávního masa sáhající (Schón-

(rnl). V jednání až do Hohenwarta jednalo se stále jen a jen o e-
•ItM kanclée a kompetence snmu i tehdy, když vyrovnáním

liry nejdležitjší tyto kompetence nezvratn už snmm byly

i!\, odevzdány íšské rad a dokonce i delegacím. Zasnme dnes,

\ idíme, jak naši státoprávní snílkové po vyrovnání s Madary

MK všímali |x>ád ješt hospodáských otázek, a pes to, že Uhry

tmnx jednání našemu sloužily za vzor. trvali na dívjších nejas-

tecli a neuritostech. A zas pi jednání ped píchodem hrabte

thenwarta a za jeho vlády setkáváme se s osudným hazardováním.

yní. pánové, mluví k vám sám císa v dve a dvni. Xeodjíž-

te, aniž byste se poradili s mou vládou a s ní se dohodli. Víte, že

1 na íšské rad strany, které oprávnnost státoprávního stano-

a uznávají, dtkliv vás žádám, vstupte do íšské rady, dohod-

íme sc s nimi a budete mít vtšinu. Na mn a mém souhlasu nebude

^ázet. abyste obdrželi, co je pípustné a spravedlivé; ale toho si,

ové, bute vdomi : oktroyovati nemohu a nebudu
Ik d y více. To vám íká váš císa, ne vláda. « Tato slova císa

.ntišek Josef I. ekl deputaci eského snmu, která r. 1870 mu
zdávala adresu. Zeithammer jako jediný ješt žijící len této

iKutace nám potvrzuje, že když ne do slova, tož ve smyslu správn
tr o výrok Gustav Eim r. 1885 citoval. Co chtli páni tenkrát ješt

než že císa nebude oktroyovati? 2e nemže, když pracn
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sotva provedené vyrovnáni s Uhry pedpokládalo ústavní živ

v Rakousku?

Vždy i ten Beust, který jist nebyl pítelem eského národa

zejména jeho státoprávních snah, byl ochoten brzo po svém nasto

pní k dohod. »Co žádáte nejdležitjšího za smír?« tázal se d

Riegra,^ když bez vdomí ministrpresidenta knížete Auersperj

pijel za císaem do Prahy. s>Je to známo a opytn ve svých prohl

šeních jsme to ekli: Zcela nevyhnutelným zdá se nám nejužší sp

jení a autonomie Cech a Moravy,« ekl dr. Rieger — »a« vpadl n

do ei Palacký, »spolená samostatná jurisdikce v tomto spojei

zaež bychom íši povolili nutné koncese.*

»Co tu žádáte, « zvolal Beust, »je vydáním víc než dvou millioi

Nmc! To je návrh beznadjný, beznadjný z nejrznjších d

vod.« »My však nemžeme zpt,« prohlásil Rieger, »my nemžen

ustoupiti; kdybychom tak uinili, národ by nás opustil a hledal jii

vdce.

«

^Setrvati na nemožném znamená v politice sebevraždu, « mít

Beust, »mžete dosáhnouti tí vcí : pimenou autonomii, ko
novaci a patiné zastoupení v korunní rad. To je jist dost k v

voji práv, vašemu národu píslušných. « ^Toho názoru nejsme, « e
Rieger. »Pak snad vyvoláte v Rakousku nebezpeí, snad dokonce n

štstí, ale svých plán neuskuteníte . . .«

Než — dnes asi už není zapotebí dokazovat, že postup eskél

vedení tenkrát nebyl šastný. Propásli jsme pokusy Beustovy, n

rozumli jsme situaci za Potockiho a opakovali jsme chyby své ;

Hohenwarta, tebaže pi tomto posledním pokusu o státoprávní v

rovnání eská posice už byla daleko nepíznivjší, ponvadž se (

vcí celým svým vlivem vložili Maai, Andrássy. Není ani dost má

pochybnosti, že císa byl po všechnu dobu ochoten k velkým ústu

km — vždy se nejednalo o žádné demokratické koncese, vžd

v ele stála lidu cizí feudální šlechta eská! A že domácím odprc
našim. Nmcm, už bylo úzko, je práv vidt ze sukkursu, který ji

tém v posledním okamžiku poskytli Maai. Kapitola Hohenwa

tova v knize prof. Zeithammera ješt není vypsána. Bude jist steji

zajímavé jeho líení jako ve svazku prvním a pidá nám jist ni

vých píspvk k djinám zajímavé oné doby.

Ale ani historie éry Hohenwartovy nás nepesvdí, že se jd

nalo tenkrát jen a hlavn o pevnou právní pdu eského národa, jí

' »Werden und Wirken des Bíirgerministeriums* von F. Schiitz, si

IM a d.
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>rof. Zcith.immcr mysli, ponvadž z celélio zpsobu tehdejiího jed-

je vidt, že tm právním základm národa, lidu. nevnován

„,,. /itý /.ctcl. Víme to také z pamti ministra orby v kabinetu Ho-

leiuvartovó, prof. Schacflolio, který jako tehdy modernjší, jist

ile demokratitjší sociální |X)titik se pi své naprosté sympatii pro

'

< ho ]K)žadavky na státoprávní akci díval dost skepticky. Olohu,

<i v celé té dob hrála šlechta, |x)suzujcmc dnes už dávno jinak,

\ dobách státoprávního zápalu, který v lidu nebyl vlastn niím

iiixin, než formou odporu a rozhoení nad pokoováním, urážením

1 0(I|)íráním veškerých jeho práv. Jakmile státoprávní Ixjj zastaven.

le bez vlivu tétéž šlechty, šlechtití vdcové ve svém zápalu pro

eskou vci valn ochabli a schladli, celá jejich energie od r. 1879 v-
na snaze, uvésti eskou |K)litiku na pdu konservativní až klcrí-

i. 1 politiky, na pdu platné ústavy, která se dle výroku jednoho

nich pes všechna státoprávní ohrazování »vžila«.

Roku 1879 vstoupili poslanci eští do poslanecké i panské sn-

noviiy, pes to, že hrab Taafe niim se nezavázal, nic neslíbil a nic

ledal. jak to konstatoval Dr. Sladkovský Mladoechm, Dr. Rieger

^taroechni. Dr. Rieger dokonce oznamuje svému klubu prl)éh

ní s novou vládou konstatoval, že bylo »jednáno o zpsobu,

... by vyznaeno bylo státoprávní postavení království Ce-

kélio. Vtomkusenedosaženo však posud shody.*
.'odáno tedy známé státoprávní ohrazení, které tudíž znamená jpo-

Icdni státoprávní projev. Je dost píznané, že dr. Habietinek, mi-

istr spravedlnosti v kabinetu fundamentálek, státoprávní prohlášení,

lodané knížetem Karlem Schvvarzenbergem v panské snmovn (da-

krotší než podané v poslanecké), nepodepsal. Bylo-li teba

>..wi/.u, jak nelidová politika to byla, kterou šlechtití vdcové na-

*m lidem sugerovali a vnucovali, pak ten dkaz byl provádn a pro-

1 od prvního dne vstupu do íšské rady. Najednou se pracovalo

1 nejpilnjších požadavcích národa, vesms nestátoprávních. v prvni

id požadavk stálo zízení eské university, kterou ostatn

I. Sladkovský pi první své návštv u hr. Taaffea energicky ur-

pval.

Dnes líení boje tehdejšího už nevzbuzuje nadšení let šedesátých

indesátých a pec jsme prof. Zeithammerovi vdní za každý

detail k tmto djinám. Vždy víc a více poznáváme, jak zá-

ani a základní chyby politiky dnešní mají svj pvod a vznik

onch dobách, jak všeliká romantinost, z jejíž náruí eská poli-

lo dnešního dne se nedovedla docela vymanit, je ddictvím onch
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boj. Dnes pec už jen pevládá minéni a pesvdení, že eský národ

musí dlati politiku demokratickou — mladoeští lenové státo-

právního klubu v r. 1879 vstupovali do íšské rady, majíce už ulo-

ženo od valného sjezdu strany, pracovati k tomu, »aby v duchu spra-

vedlnosti a rovnosti zmnny byly volební ády na základ všeobec-

ného práva hla-^ovacího « — a všecky odchylky oficiální politiky eské

od této stžejné zásady, pod nimiž tak trpíme, jsou vždy jen dc

valné míry pímé a nepímé následky smr dívjších. A skutení

se zdá, že eská politika nedostane se na pravou a správnou cesti;

díve, než až správn odhadnuty a ocenny budou události a boje

jimž vnována zajímavá knížka prof. A. O. Zeithammera. Odhad z

ocenní spravedlivé neubere jist ani dost málo zásluh tehdej

ším vdcm a pracovníkm, ale správné úsudky takové znemožní ne

píznivé vlivy chyb tehdejších na aktuální politiku dnešní. C.



tí\(iií finanní hospodáství rakouské i v druhé

olovi( i naší monarchie a povážlivá nebezpeí

jeho.

Napial prof. Jan Kolouiek.

(Dokoneni.)

> tátiii (a jiná veejná) vydáni francouzská tedy za posledních

j lo let vzrostla jen o 3*2% (proti 77-8%nimii vzrstu cislajtan-

énui) a za posledních pt let o icf-^^r (proti 6r3';í.nímu zvtšení

slajtanskému) I Pi tom i ve Francii byla v posledních letech postát-

itia veliká dráha západní (Chemin de fer de Toucst). Tmi výdaji

ou vsak kryty zárove jxitehy, které u nás pipadají na úet roz-

)tu zemských a okresních. Celkové zatížení veejnými výdaji na

ídnoho obyvatele je ve Francii mnohem menší nežli v Rakousku.

Zajisté rozpoet francouzský vykazuje v r. 191 2 na úroky stát-

ch dluh pes 900 mil. frs, na vojsko domácí, koloniální i na vý-

kroj válenou 920 mil. frs a na válené lostvo 423 mil. frs. Tedy

plná polovice všech státních (a departementálních) vydání

luzských pipadá na tyto zcela neproduktivní úely. — Francie

^om takový luxus pi svém bohatství mže snadnji dovoliti,

Rakousko.

\'e Velké Britanii s Irskem byly státní rozpoty na

ky budgetní (poínající i. dubnem) :

roku 1882 1895 1902 (1903) 191 1 1912

n. C 86 92 161 (151) 179 187 (návrh)

ok 1903 pidán, jelikož to byl normální rozpoet v míru, kdežto

rozpotu 1902/03 jsou ješt válená vydání následkem událostí

loafrických).

Pomrnými ísly jeví se vzrst státních vydání anglických

:

ruku 1882 1895 1902 (1903) 1911 1912

1000 1070 1872 (1756) 2081 2174

Státní rozpoty anglické vzrstají ovšem dosti siln, hlavn ná-

tkem zbrojení a stavby válených lodí, ale zárove i pro zvýšenou
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péi sociální (starobní renty, sociální pojišování atd.). N icmén
v posledních deseti letech vzrostla rozpotov
anglická státní vydání ien o i &/q, a pokud hledím
k normálním letm v míru, za devt posledních le

(1903—1912) pouze o 23'8%. [Ovšem konený rozpoet na re

1 91 2/1 3 i s dodatenými lodními úvry bude ješt o nco vyšší

Pi potu obyvatel asi 46V2 mil. pipadaly by na každé h

obyvateleasÍ4£nebo96Kstátníchvydánívesje(
noceném království. Ovšem v Anglii jsou krom 'io\

velká vydání samosprávná (local government) vedle státních, a

sotva pomrn vtší než v Rakousku. — Vydání na vojsko a n;

moní lostvo stouplo v Anglii nyní na 77^/2 mil. liber šterl. {-

=1860 mil. K). V r. 1894/5 neinila vydání ta ješt ani 40 mi

liber (=960 mil. K).

Ke konci uvedena bute ješt státní vydání v Rusku a v Itali

— Na rok 1912 bylo v Rusku rozpoteno státních vydání všec

(ádných i mimoádných) 2835 mil. rubl, což pi potu asi 160 mi

obyvatel vydalo by na každou duši 17^ ruble ron (=45 K).

Italský rozpoet na rok 1912/13 (rozpotový rok jal

v Nmecku nebo ve Velké Britanii s Irskem poíná i. dubnem) v;

kazuje státních vydání 2567 mil. lir; tedy pi potu 341^ mil. li(

asi 74% liry na každého obyvatele (sotva 71 K) ron.

Patrn má Rakousko pomrn nejvtší státn

vydání — (podle potu obyvatelstva meno). V Prusku sice p
padá (i s podílem íšským) ješt vyšší vydání státní než v Rakouski

asi 131 M (= 154 K) na hlavu. Ale z toho vydání by pipadlo r

státní podniky (na vlastní pruské i s podílem íškých), které jsc

velmi výnosné, roního píspvku na každého obyvatele pes 62 ]V

ímž se roní vydání pro ostatní státní poteby snižuje pod 69 I

(asi na 81 K). Odeteme-li v Rakousku provozovací vydání drah

jiných státních podnik v rozpotené sum asi 33 K na hlavu, zbyv

nicmén ostatních vydání asi 73 K na každého obyvatele, jen o má!

menší než v Prusku. To však je vyváženo našimi velkými vydánín

zemskými, která u nás velmi mnoho úkol pejímají, jež jsou f

nann hrazeny státem v Prusku. Tak na p. zemský rozpoet m(

ravský vykazuje asi 20 K vydání na každého obyvatele. Proti tom

jsou rozpoty provinciálních hospodáství v Prusku zcela nepatrr

a ješt z valné ásti se uhrazují státními údly, tak že jsou dojisl

míry obsaženy již ve státních rozpotech. Proto ani v Prusku tat
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vcjn«í vydání (u nás státní a zemská) nedusahují vydání rakou-

skými.

1''
"

'
i rok 1912 íjK) pípade na rok 1912/13, tam

toti/. , . vý rok poíná i. diihtifm » fii|ia(lalo by rfiníhíi

ítátiiílio vydáni na každého obyvatele:

v Rakousku 106 K
ve Francii sotva . . . . 100 »

'

ve Sjednoceném království 96 t

v Itálii 71 »

v Rusku 45 >

Nezámožné Rakousko vydává tedy na své vei^ejné jxjteby po-

nriK' nejvíce a zajisté musí také veejná bemena u nás nejvíce

ližiti. —
4. Danové výnosy a daové obtiení v Rakousku.

Ponvadž státní jmní a státní podniky v Rakousku dávají

|i)0uze nepatrné výtžky, které zdaleka nestaí ani na krytí dlužných

iirok ze základních (investovaných) kapitál vnovaných na ony

">'l'iiky, musí se vtšina vydání státních krýti istým výtžkem
i. Tento istý výtžek byl v posledních letech v milionech korun:

ze státnich ze státních dani
V roku dani pímých nepímých bez cel dohromady

1902 290 609 899

1907 335 738 1073

1908 346 779 1 1 25

u
1910 367 826 1 193

K tomu ješt pibyl výnos cel v r. 1910 na 171 mil. korun

a v r. 1908 na 149 mil. K). Celkové státní zatížení daové
istý výnos po srážce bezprostedních výloh a restitucí) inilo tedy

r. 1908 asi 1274 mil. K a v roce 1910 asi 1364 mil. K; stouplo

dy za dv léta, ve kterých se saziba daní nezvýšila, nco pes 7%.
Id tch dob vzrostlo bemeno daové hlavn zvýšeným dovozem

^travin clu podléhajících a zvýšením ceny tabákových výrobk jist

nohem znanj i. Celkem však výtžky daní daleko
rostou tak rychle, jako pibývá státních v y-

an i.

Výnos státních daní pímých nutno však doplniti ješt danmi
i|itoncmními. Krom osobní dan z píjm podléhají všecky ostatní

|ímé dan samosprávným pirážkám. Tyto samosprávné pi-

y násobí ješt znanj i státní bemeno daové. Možno

1 Ve Francii pipoítáváme i »budget annexé«.



892

odhadovati prmrné zdanní s rznými pirážkami (zemskými,

okresními, obecními, školními, kostelními, obchodních komor atd.)

nejmén asi na 2i/^Tiásobné té výše, jaká se jeví ve výsledcích stát-

ního zdanní. Tím by všecky veejné dan pímé dosáhly

sumy jist znan pes 800 mil. K, i když hledíme k tomu, že osobní

da z píjm samosprávným pirážkám nepodléhá. Pipadá tedy

daového bemene pímého v Rakousku jist pes 28 K na hlavu.

Z daní pímých nejtžší daní je ovšem domovní da z bytného

(ili, jak obecn se zove, inžovní).

Ve velikých mstech je sazba dan té pímo zdrcující. Obnáši

totiž sazba státní dan až 19^2% z hrubého nájemného.^

Samosprávné pirážky iní k ní nejmén asi 150% pedepsané

dan pímé (bez ohledu na státní slevu jedné osminy), tak že celá

da by inila nejmén asi 52^^% hrubého nájemného. Ano v jedno-

tlivých mstech ješt zrsan bývá vyšší.

Da ta ovšem nepostihne pravideln vlastníka domu, nýbr?

pesune se na nájemníky, kteí v dom bydlí. Ze majitelé

dom sami inžov-ni dan neplatí, dá se snadno prokázati. Pravi-

deln totiž kapitál v inžovních domech uložený nese nejen obvyklé

úroky (hypotékami), nýbrž pi tom cena dom ješt po vtšint

rychle a znan vzrstá. Aspo je tomu nepochybn tak v mste
s pibývajícím obyvatelstvem. Proto je domovní da inžovní sice

dle zpsobu svého ukládání pímou daní (vymovanou z dchodu

vlastníkova), ale ve skutenosti je to da spotební, kterou musí

zaplatiti ti, kteí v cizím dom bydlí, vyšším nájemným. Je tomi

zrovna tak, jako pi jiném spotebním zlx)ží, které je zdanno (p
cukru, lihovinách nebo soli), že da zaplatí spotebitel vyšší prodejn

cenou zboží kupovaného.

Jak rychle da ta roste, vidí se z úedních výkaz o dan

inžovní (podle rozpotu pedloženého íšské rad na r. 1912) :

v roku

1900

1902

1904

1906

1908

1910

1 Z hrubého nájemného je dovoleno totiž mraziti íb^/o a ze zbytku sf

vymí da 26'/'3''/o a slevuje se z dan osmina.

výnos dan
v mil. K
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Za deset let vzrostla te<ly da inžovní o Si'7''/t^ Zvyáované

pirážky samosprávné k ni vypisované i)omáhaji také pi téže státní

sa7.1)c (lan státní flaový výtžek dále stupmrvati. Majitelé dom
(ilivcjne vyšší pirážky ohecní (nclx) jiné samosprávné) dolnidí)U «i

\\vcli nájemník vyšším bytným a z toho pak ovsem je také pozdéjí

vymována vyšší da a tím opét navzájem výtéžck autonomních pí-
••'• 'ck vzrstá.

Jak da inž/)vní kruté postihuje chudé ro<liny, nejléjH; nám
i/.orni njaký íselný píklad. Dejme tomu, že jistá rrKlina sedmí-

iiiá (otcH*. matka a pí-t ditck ) má roního dchodu 1600 K. Pro

>vou rodinu je prumrnc nájemné za byt ve vtším mst sotva

tší — (spíše vtší) — než 400 K. Takový byt bývá pi tom ne-

latený a stží i zídka kdy vyhovuje nejprimitivnjším zdravot-

iiiiii požadavkm. Z toho bytného však nejmén polo-

vina pi]iadá na inžovní da a samosprávné
i r á ž k y k ní. Tedy celých 200 K ron zaplatí
o v á chudá rodina na pouhé dani inžovní,

pi tom se ješt skoro ve všech mstech vybírá zvláštní
cení inžovní da (inžovní halée) z bytného ; obyejn

I ' l)ývá 3 až 6 halé z každé koruny nájemného, což by inilo 12 až

korun další samostatné obecní dan bytové.

Také jiné pímé dan se ,pesunují. Na ip. výdlková da se

l>ráží ve vyšší cen všech živnostenských výrobk; da pozemková

' > se muže nkdy pesunouti na cenu zemdlských plodin

. ivoišných potravin atd. Ale tyto podíly daní nejsou už nikdy

/'laleka tolik tísnivé, jako tomu bývá u daní a pirážek domovních.

Podobn osudn bývá bemeno daové rozdleno danmi nepí-

nymi, že postihne pedevším nezámožné obyvatelstvo. U nás jsou

vlášt tžké dan spotební na nejnezbytnjší úkoje chudiny míené.

1 to zejména: da ze soli s istým výtžkem roním pes 30 mil. K
— (která každého chudáka postihuje pímo vyšší sazbou než boháe,

clikož chudí pravideln více musí soliti) ;
— da z petroleje s výno-

oin pes 24 mil. K ron od cliudšího obyvatelstva placená; da
ikru s roním výnosem 150 mil. K; da z masa asi 18 mil. K

cné; dan celní (na obilí, kávu, aj a jiné požitky obecn užívané)

i-^to pes 100 mil. K ron. \^šecky tyto dan postihující denní

tebu nejchudších vrstev vynášely státu ron asi 330 mil. K
I. 1910 tu brán za základ), ili asi ii^/^ K na hlavu. Ale nad to

~ 'ášt citlivé je zdražení potravin v tak zvaných mstech uzavených

.edkem potravní dan (na chléb, obilí, vejce, máslo, maso
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I
atd., ano i na uhlí), která státu vynáší pachtovného sice jen 6 mil. K
ron, která však se stupuje obecními pirážkami a znanými výlo-

hami výbrími. Zajisté není mnoho ítáno, když se odhaduje zdanní

touto potravní daní pro ona uzavená msta prmrn na pt až

6 korun z hlavy ron. Krom své absolutní velikosti
jeda ta hrozným obtžováním obecenstva n

vru celkem ncipatrný výtžek její pro stát by
mohl býti bezpen oželen vi všem obtížím
a hrozným sociálním kivdám, které da ta zp-
sobuj e.

Možno tedy tvrditi, že prmrné zatížení onmi spotebními

danmi na nejnutnjší a nezbytné životní poteby obnáší pi velko-

mstském obyvatelstvu nejmén 17 K na hlavu ron. Pro rodinu

sedmilennou, jak jsme ji díve pedpokládali, s píjmem roních

1600 K znamenalo by to roní obtížení 120 K asi. K tomu zatížení

daní domovní a pesunutými danmi pímými (zdražením všech

výrobk a potravin) asi 220 až 230 K. Tedy takováto
sedmilenná rodina s 1600 K ron je nucína
zaplatit z toho tak skrovného dchodu státu

a jiným veejným hospodástvím asi 3,50 K b e r n i,

tedy tém 22% z roního dchodu tak nedosta-
ten vymeného bývá stráveno berném i, které

vším právem lze tvrditi, že vyssávají chudinu.J

Než to není zdaleka obtížením celým. Aby ipodobná rodina jen

tolik procent daní platila, nesml by žádný její len ani píti lihovin

ani by nesml kouiti, ani by nesml uzavírati žádných právních nebo^

jiných jednání, která jsou podrobena poplatkm nebo povinnosti kol-

kové, nebo která vyžadují zakroení veejné moci. Také by

nesml žádný len její nikdy se zúastniti hry v malé loterii.

Ale takových rodin vbec snad není. A si soudí kdo o spo-

tebních zvycích dani (podrobených (o pití piva, koalky a lihovin!

jakož i o kouení atd.) jakkoli písn, tolik je jisto, že dan na tyto

zvyky spotební ukládané pedevším zase postihují chudinu ne j tíže

a že se tím bemeno daové na každou hlavu a tedy na každou i chu

dou rodinu povážliv stupuje.

Tak výnos státní dan koalení byl v r. 191 o 97 mil. K, z ostat-

ních vedlejších dávek na líh a lihoviny asi 2 až 3 mil. K, výnos danl

pivní blízko 80 mil. K a istý výnos z monopolu tabákového je roz-

poten na r. 1912 203, mil. K (následkem zvýšených cen mnohem|

výše než v r. 1910). Tedy z tabáku a lihovin tží stát ron jist pes,
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380 mil. K, ilí od 13 až do 14 K na lilavu. Patrné tedy rodina

(sedmilenná), v které by byla iprmérná spoteba téchto požitk,

l)yl:i by dále jcšté zdanéna 90^100 K roné. Tím tedy celkové

lanové zatížení rodiny, jež by nedovedla «e odíci onéch pochybných

)0Žitk a která by jim liovéla jen prmérným dílem, stouplo by až

ia 450 korun ron, ili z díichodu 1600 K zdanéní by inilo 28%
isi. (K lomu by ovšem i>ibyly etné dávky olxcní a jiné samo-

liprávné, jxikud stíhají všcol)ecnou spotebu.)

Ale týž stát, kterému tak dobe se podailo zdaniti chudé a

Kv.amožné obyvatelstvo, nedovedl zárove nikterak podobné po»-

tíhnouti lidi zámožnjší a bohaté. Jediné dan, které se nedají tak

inadno pesunouti na sípotebu, totiž da osobní dchodová (u nás

i nepesn »z pijmc) a da ddická, které by hlavn nejvíce

liusly od iidí bohatých, jsou u nás velmi málo výnosnými.

Da osobní z píjm vynesla za r. 1910 v Rakousku jen

mil. K (tíletý prmr 1908—1910 dal by výnos jen "jy mil.

. )
,
— a da ddická dala výtžek sotva 28V^ mil. K. Jaik úžasný byl

rotí tomu výtžek tchto daní ve Velké Britanii s Irskem. Podle

vkazii britských dala »income tax* (da dchodová pibližn

hná naši osobní dani z píjm) za rozpotový rok 1911/12 vý-

14-8 mil. £ = 10(75 "lil- ^ ^ c^a ddická za týž rok vynesla

mil. £ = 610 mil. K. Byl tedy výnos osobní dcho-
é dan ve Velké Britanii víc jak 1 2^/2 násobný,

a n ddické asi 2i>^násobný nežli v Rakousku.
ohromady obojí da (dchodová i ddická) daly v Rakousku roní

tžek 114 mil. K (za r. 1910), kdežto ve Velké Britanii s Irskem

mil. £ = 1685 mil. K (za rozpotový rok 191 1— 12),^ tedy
Ikem výtžek asi 14^4 násobný než v Rakousku.

Na hlavu pipadalo by osobní dan dchodové a dan ddické

1n-(imady: v Rakousku pouze 4 K, ve Velké Britanii s Irskem

361/2 K.

Tedyve Velké Britanii je výtžek tchto daní
u každého obyvatele víc jak devateronásobný
rotí Rakousku. To svdí ovšem jednak o úžasném prmr-
tm bohatství anglického obanstva proti rakouskému, jednak ovšem

^ Data z rozpotového roku 1910—11, která by se lépe asov sho-

ala s rakouskými, nebylo lze uvésti, jelikož píjmy toho roku nebyly pra-

velné následkem nepovoleného rozpotu na r. 1909—10 a proto také ná-

sJkem velkých nedoplatk, které byly vyrovnány teprve v r. 1910—11.
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také o vtší daové morálce a o lepším postihování bohatšídi li I

berními orgány.

U nás ovšem žádný chudý nebo málo zámožný poplatník ned

vede ujíti poádnému vymení daní pímých, za to se jim znám

nit dovedou vyhnouti lidé velmi zámožní a bohatí. Dchody a jme

chudých jsou u nás všem velmi dobe patrný, nikoli však stejm

mrou dchody a jmní lidí velmi zámožných a bohatých.

Nad to poíná sazba daová u »income tax« teprve celk

vým roTíím dchodem nad i6o litber šterlink = 3840 K, kdež

u nás osobní da z píjm se platí již pi dchodu nad 1200 K roi

— V Anglii malá ddictví vbec dan ddické jsou prosta, u nás

musí ze sebe menší pozstalosti platiti da plnou sazbou. Ti

ješt osteji vyniká rozdíl bohatství anglického proti naší cliudol;

jakož i ta skutenost, že da dchodovou i da ddickou zaph

v Anglii opravdu pedevším lidé bohatí neb aspo zámožnjší, c<|

se u nás nijak tvrditi nedá. (Také v Prusku osobní da

dchodová vynesla asi tynásob více neži

u nás;' tam arci sazba dan té poíná již od 900 M ron :|

1058 K. Ale v Nmecku není zdaleka tolik tíživých daní nepímým

jako u nás v Rakousku.)

Ze naše berní spravedlnost má namnoze ješt zcela f e

dální mítko, pro to lze mnoho doklad uvésti. K osobní da;

z píjm pispl majetek pozemkový (tedy pedevším majetek velki

statkáský) pouze jedinoutináctinou (^/i,,) ili z celkovél

výtžku dan té nepipadalo ani celých 7 mil. K (6V2 Tiil- K) roi'

na dchod všech zemdlc. Ovšem menší zemdlci zdaují se dos

písn, nikoli tou mrou však zemdlci zámožní a velkostatkái

Na velkostatek z jeho dchod pozemkových (zemdlsikých a le

nich) pipadá jen zcela mizivý zlomek z celkového výtžku osob'

dan z píjm.
Za to však velkostatek pijímá od státu veliký roní dar pín

z kapes poplatnictva placený. — T. zv. »hospodáským lihovarn

dostává se mimo veliké jiné výhody, že je jim totiž pidlen kontiJ

gent lihový, .podléhající nižší dani o 20 K z i hl, ješt zvláštníl

daru, bonifikací státních 7V2 mil. K ron, které se pímo platí vlas

níkm velkostatkáských lihovar z výnosu dan koalení. Jedr

se tu jen skoro o lihovary velkostatkáské ; nebo v Cechách prmi
ná výmra vlastních pozemk k jednomu hospodáskému lihovaij

, J
1 Ovšem v Prusku bylo 40 mil. lidí proti 28V2 mil. v Rakousku, i

každého obyvatele pipadal výnos dan v Prusku trojnásobn vtši než u m
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patricích inila asi 450 ha (asi 2300 méfic) a v Halii pes 610

ha (3,15" niric asi). Sem tam sice také nkterý spoleenský rolnický

lihuvar má pidclciiý kcjiitingent, ale proti vclkostatkáským lihova-

riini je to pouze mizivý ikkIíI (v novéjAí dol) ostatn již zídka

kdy se |X)daí pro takové spoleenské rí»lnické lihovary vymoci pí-

sluSný kontiiipcnt). —
\ lkostatkái tedy v lihovém kcmtinj^entu, /. nhož platí mnohem

|hižši (lan a v bonifikacích, pímo tx státní |X)kladny placených.

lostávaji ron od státu na 20 milliotui K. Nahrazuje se jim

vrchovat, co odvedli státní pokladn <k)hromady na ílani píw.cmkové

M na osobní dani y. píjm. Patrn /;l)ylo v Rakousku velmi mnoho

iedovkého nadpráví feudálním pánm, kteí nejen že fakticky

n\'l>a ne formáln) jsou prosti daní, nýbrž nad to l)erou ješt /.nane

lcluKJy ze státní pokladny, {'odobná »Licl)csgabe« byla také

Kclkostatku dávána až do nejnovjší doby v Nmecku, ale byla pece

aspo zrušena. Doufejme, že i u nás stát stejn se rozhodne po

u nmeckém odstraniti tyto pežitky feudalismu, které ho stoji

oka tolik obtí.

5. Uhrazování státních deficit novými dluhy státními.

Jakkoli státní dan v Rakousku již tak hrozn utlaují chudinu.

tt jakkoli se všude tolik spoí na kulturních vydáních, i tam se

skrblí, kde by nutno bylo vydávati na státní podniky tžební, nebo

na povznesení obecného blahobytu, nepostaily nicmén pravidelné

jtátni dchody pímo šílenému rozbhu státních vydání. To platilo

iejména již od r. 1899 ^^ ^o r- 1910. Ale tento nedostatek státních

chod je zvlášt citelným teprve po r. 1910, v kterém státní píjmy
'<Hlle rozpotu povolené vynesly 2681 mil. K, jimiž se má eliti

\ihmím nejmén asi 3100 mil. K v r. 191 2 (s bezpenými pekro-

enimi rozpot). Lze tu oekávati vydání za dv léta o I5'6% vtší

ežli byly píjmy, které jen pomalu rostou. Tedy schodky po roce

"Qio budou jist stále vtší, a nezbude než eliti jim novými tž-

\nii a výnosnými danmi.

Jaké byly výsledky státního hospodaení až do r. 1910? O tom

lává pehled zpráva rozpotového výboru snmovny poslanecké

v r. 1912) následující obraz: Všechny deficity státní
d r. 1899—1910 po odetení všech plat a výloh na
pravení mny, postátnní soukromých drah a na
placení dluhinilydohromady 1375^ mil. K, i 1 i

rm r n r on a s i 112 m i 1. K.

NAŠB DOBA. R. XIX., t. 12.. 1912. 20. táff, 57
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Z tchto deficit sice šlo na úet rzných t. zv. » investicí* a

717 mil. K, ale pi tom nejednalo se o investice, které by se státní p(

kladn snad njak vyplácely, nýbrž naopak o díla, jichž provozoval

a udržování vyžaduje spíše dosti mnoho nových státních vydání. T

zejména platí o nových vodních stavbách neb o stavbách alpskýc

tratí a nevýnosných lokálních drah. Ale ani mnohé postátnné drah

neuhrazují všecky náklady kapitálové, které na n mimo rozpo(

byly uinny, nejsou opravdu výnosným majetkem státu. V toi

smyslu by se zajisté také ješt znaná ást státních železniních dluh

a dluh státem garantovaných musila pipoísti k onm 1376 mil. I

které na uhrazení deficit musily se krýti novými výpjkami. K z;

placení skutených schodk budgetních bylo ovšem nutno vydá

mnohem vtší sumy státních dluhopis, protože se prodávaly znar

pod nominální výší.

Mnohem he se však jeví ješt tyto výsledky státního hosp<

daení, když se obmezíme na posledních ,pt let pozorované period

(1906—1910).

Podle státních uzavírek rozpotových byly vykazovány takovét

výsledky v mil K

:

v r. 1906 ipebytek ii9'9

v r. 1907 » 44-5

v r. 1908 » 14-5

v r. 1909 schodek 87*9

v r. 1910 s> 5-9

V odporu s tím však zjistil rozpotový výbor následuj í(

výsledky v mil. K

:

v r. 1906 schodek skutený celého státního hospodaení* 17

v r. 1907 » » » » » 107

v r. 1908 » » » » » 189-

v r. 1909 » » » » » 292-

v r. 1910 » » » » » 2^/

Tedy státní schodky za tch pt let (od 1906— 191 o) dohromad

inily 9423^ mil. K, proti pedstíraným pebytkm v úhrnné sum

asi 84Vo mil. K. Byla tedy situace státního hospodaení pedstírán

asi o 1027 mil. K za pt let píznivji, nežli jakou skuten byl;

Vlády totiž vydávaly nové veliké pjky, zhoršovaly stav státníh

' Tyto schodky se vypoetly podle stavu státních pokladen po sút(

vání výsledk státem spravovaného jmní a když od státních vydáni by

odeteny výlohy na úpravu mny a na postátnné dráhy a když se zárove

bral zetel k výtžkm nov vydaných dluh.



imiii M zmenšovaly hotovoHti ittátních pokladen, a tím míito prú-

lio ka7.(l<>ro6ii)K) srlxulku 188I/2 mil. K v onom péttleti ob-

al se roní pebytek prfimrn skoro 17 mil. K, Tím ovAcm

< lála nálada a pipravovala sv pfida k novým velikým vydáním,

:ejnKna iia |H)/mní vojsko a na válené líKÍstvo! Ale lze takové po-

M zváti správným, nebylo to klamáním samé íšské rady a vieho

iisklio poplatnictva?

jaké budou vsak sdíodky r. 1911 a r. I9I3?0 tom je prozatím

dílati pedpovdi. Na r. 1909 bylo státních vydání povoleno

'Mcni 24oOVi> mil. K. — (Skutené bylo vydáno |X)dlc rozpotu

;
mil. K, mimo roz|)oct pak 197^4 '"•'• K; skutených i>í-

mii podU" iK)vt)Ieného rozpotu bylo 2609*4 mil. K.) — Na r. 1912

ic <losu(l |x)V()Umi() ro7.jx)tem kolem 3050 mil. K, tedy rozpotená

vil:'ini jsou jKjvolena o O43VÍÍ mil- K vetší, než r. 1909 (celkem

o 26>4% za ti léta) I A pece skutený deficit za rok 1909

ituupl až na 292*2 mil. K. Z toho se dá již pibližn asi souditi, jak

íhromnv nás asi eká skutený deficit na r. 1912.

i Taková je tedy situace státního hospodaení. íšská rada povo-

uje stále nová veliká vydáni ; na p. sluší poukázati na sama spolená

ojenská vydáni, která vzrostou v dob ty let (do r. 191 2) nejmén
' 200 mil. K ron, pi em nejsou vylouena další neekaná pekva-

pní. .Me na úhradu se nijak nepomysli ; dosud se tak dlo stálým

ilužením.

I

Ale je tato cesta úhrady, teba velmi povážlivá, stále ješt

jolná? Uvidíme, že nikoli. Cvr selhává a jist musí selhati na dobro,

iikmile by se stát odvážil na trh s velikými novými pjkami. Ale

-ebrati potebné j^eníze? O to se prozatím nestarají ani vlády

;istupci lidu, žije se, jak se iká, z ruky do úst jen ; jak bude

to nestojí za pemýšlení!

A to jsou jen prozatím státní finance, kterým se až do této doby

.'inii dobe vedlo ; kdo však pamatuje na ostatní potíže všech rz-
vch financi samosprávných, které stížený jsou smrtelnými choro-

i»mi již od desetiletí ano i déle? Ale o tom nutno promluviti v samo-

atné úvaze.

Státní úvr pak selhává, jak se to poznalo na iae letošního roku.

nauní správa vyžadovala na sesílení pokladniních hotovostí, —
lastn na hrazení bžného neukrytého schodku), — asi 200 mil. K

• na nové investice by se byla potebovala také suma podobná. Ale

našli se vitelé, kteí by byli chtli celých 400 mil. K uviti,

'i v ele skupiny bankovní byla sama státní poštovní spoitelna.
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Stát se musil spokojiti asi s poloviní sumou za podmínek tak t;

kých, že náš úvr se jevil chatrnjším, nežli kteréhokoli jiného v
šího státu evropského. Ani Turecko, zmítané smrtelnými záchvat

válenými i revoluními, nemá úvru horšího, nežli jakého poživ

Rakousko na trhu svtovém.

Koncem ervence tohoto roku byly totiž ceny státních pje
elných stát evropských na bursách západoevropských (v Londýn

v Paíži a v Berlín) :

3%'ních francouzských asi 92%
2i^%. » anglických » 74/i7c'

4% » nmeckých » 100%

3y2% » » » 94%
3V^% » italských » 9614%

4>4% » ruských » 99^2%

4% » tureckých » 90%
4% » korunové renty rakouské « 87%

Podle tohp byla by skutená úroková míra

francouzských rent 3-26%

anglických konsol 3'37%

italských konsol 3*63%

nmeckých konsol (4%ních) 4%
nmeckých konsol (3j^%ních) 3*89%

tureckých pjek 4'44%

ruských rent 4*52%

rakouských rent 4-60%

Kdyby ovšem Rakousko chtlo uzavíti sebe menší pjku, z;

jisté by kursy našich rent mnohem níže klesly a kdo ví, zdali a z

jakých podmínek dala by se veliká rakouská statni pjka nyt

umístiti.

Letošní dosti skromná emise rakouské 4%ní korunové rent

byla rozprodána za kurs 90^%.. Ale když se pi letním zasedání del(

gací zdálo, že se budou požadovati další úvry, klesly renty rakousl

hned o 2% (až pod kurs 86%) ;
jakmile však se panská sni

movna vyslovila proti jakémukoli dlužení, hned se ceny zlepšil

skoro tak rychle, jak ped tím klesly. Tím dala burs

zeteln na jev o, že odmítá jakoukoli i seb

menší pjku a že rakouský úvr už nádob r

je zatím poškozen a novQU pjku bylo b

možno odbyti jen za nejtžších, skoro lichvái

ských podmínek.
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Než situace státního hospodaeni je taková, že te bez nových

Htáttiich (lliihA v dosti brzké dol) neolicjdeme. Tím oviem také bude

iiutno ]KK]voliti se vysokým úrokm, které se budou požadovati.

Klv/ se vsak vysoké úroky již platit mutl, a
nezakrývají zdánlivé nízkým procentem

noiuinálnim ovsem pi nízkých kursech emis-
ní i" h ! Možno že rakouský stát bude musit pro nové své dluhy

|K)vt)liti úrok až 5% ron a snad i vyšší. Ale tím je dán píkaz vy-

<lávati renty 5%tií neb i výše nominálné zúrokované, — kdyby sku-

tciir príHHMito bylo vyšší, — a nezakrývati vysoké úroky nízkým

noiiiinálnim procentem. Pi renté 5%ní, která se prodá za ixtritni

cenu, je úrok týž jako pi rent 4%ní, prodané za kurs 8o9r, ale

/a to by byl dluh pi rent 5%ni o celou ptinu
menši, než pi rent 4%'ní. Kdyby se za takových okolností

vydala renta 4%ní, ztratila by se možnost zmenšiti úroky v budou-

cnosti, až by pozdji skuten klesla úroková míra na 4%.
Kdyby se totiž vydalo 100 mil. K 5%iní renty v cen 100%,

hyl by výtžek týž. jako pi 125 mil. K 4%ní renty za kurs 80%.
llroky z obou dluh byly by taiké stejné (5 mil. K ron). Ale pi
rent 5%ni, kdyby pozdji úroková míra klesla na 4%, mohlo by se

ispoiti konversí i mil. K roních úrok (pozdjším vydáním 4%aií

enty za kurs 100%, místo renty 5%). Proti tomu by renta 4%ní

našila zstati dále v plné sum 125 mil. K a stále by se z ní platilo

; mil. K úrok.

Takový je význam pjek nízkým nominálním procentem úroko-

ch a prodávaných ovšem za nízký kurs.



Emil Reich.

Napsal dr. Em. Rád 1.

Uveejuji ti dopisy Em. Reicha. anglického historika; pe

dešlu však nkolik slov o jeho názorech.

JUDr. Emil Reich (1854—1910), Maar, studoval v Buda

pešti a ve Vídni hlavn historii ; ale knižní djepisectví jej neuspo

kojilo a proto se rozhodl, když mu bylo 30 let, nabýti c£ s to v á n í n

živého názoru o initelích, kteí djiny zpsobují; chlubí se ve svén

hlavním spise, že prostudoval in loco na dvacet rzných kultur. Poby

zvlášt pt let ve Spojených státech a tyi léta ve Francii, nace;

se usadil v Anglii, kde pednášel o historii na universitách v Ox

forde, Cambridgi a v Londýn a psal o historických, spoleenský^

a filosofických otázkách. Byl velmi plodným spisovatelem. Napsa

m. j. »History of Civilisation*, »Hungarian Literatue*, »\Vomei

through the Ages«, »Foundation of Modem Europe*, »Succes:

among Nations«, »Plato as an Introduction to modern Life«

»Nights with the Gods«, »Principal Chapters from the Great Philo

sophers*, »TheFailure of the Higher Criticism of the Bible«, »Ge

neral History of Western Nations« a j. Byl neodvislým a zámožnýn

mužem ; Anglie užila jeho služeb v diplomatickém jednání s \ ene

zuelou.^

etl jsem ze jmenovaných spis poslední, jednající o »všeobec

ných djinách západních národ* od poátku historických dob dc

dneška. Spis jest torsem; vyšla jen (1908) ást jednající o staro

vku; r. 1910 Reich zemel. Mezinárodnost autorova vystupuje hneó

na první stránce knihy
;
první díl tohoto anglického spisu má ma

arské vnování (Hazámnak = domovin), druhý díl jest francouz

skými slovy vnován choti Reichov, rozené Paížance. O kon

krétním obsahu jeho díla nemám svého úsudku, ale cíl jeho a methoda

kterou Reich odvoduje v úvodu, jsou pozoruhodný, velice st

vzdalujíce od obvyklých názor na djepis. S dnešním djepisectvím

' Nevím jak; uvádím tato data dle anglického nekrologu.
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Keicli jest nespokojen: pisí se prý jen djiny jednotlivých stát,

období, událostí, není vsak všeobecných dfjin v tom smyslu,

jako jest všcoÍKcná anatomie, chemie, srovnávací jazykozpyt, všc-

•iMrná právovda atd. 1'ravda, píší se prý >všeol)ecné <!jiny«, ale

I
sou jen mechanické aj^jfregáty rlcjcpisu ímského, feckého, ín-

ilukélio, iKTského atd. Jako však asijská gramatika není jen mecha-

iiickýni seazením mUivnice sanskritské, perské, ecké atd., nýbrž

vdou o pravidlech všem tmto jazykm spf)lených, tak musí

býti i všeol)ccný djepis vdou vskutku všeoljccnou, musí vyhledá-

vati všeobecné initele, ve které lze bh vcí lidských rozanalysovatí.

rnkovýni dílem má býti spis Reicbv. Jsouc však vdou složitjší

matbematika, fysika, pírodojjís. historie není ani vdou o theo-

u ob (jakou jest niatbcniatika) ani o zákonech (fysika) ani o \to-

váui jednotlivin a o jejich tídní (biologie), nýbrž djepis

vdou o psychologických korrelacích. Úkolem

piscovým jest totiž vyhledávati duševní pohnutky, které zp-
ly události historické; pohnutky, pro které francouzská revoluce

ikla práv ve Francii (a nikde jinde) a práv ku konci osmná-

ulio století (a nikdy jindy). Každodenní pí)zorová'ní nás aspo
vduje o tom, že historické události jsou zpsobovány jednáním

.. |X)dmínnýni jejich charakterem a jejich vlí; i musí historik

I Inati o skutených lidech, o jejich cílech a methodách a o tom, jak

llise jejich snah události vyplývají. Dnešní historikové prý práv
iU(» psycbolot^ickou motivaci událostí zanedbávají, držice se keo-
ito jen materiálu, který jim podávají psané dokumenty, lecjak jej

avujíce a pestavujíce. Pro pravého historika však má platiti

i a\ ý opak známé zásady : pro nho platí quod est in mundo, non

't in actis.

Nauka o vzájemném psobení (o korrelaci )
praví pak tolik

:

aždý jednotlivec psobí na své okolí a podléhá jeho vlivu; nebyl

v tím. ím jest. kdyby nebylo jeho okolí a byl by jiný v jiném

xzduší. Dstojný Anglian se zmní v Americe v nervosního, pe-

omého, výmluvného Yankee; náklonnost k hudb a filosofování

lají jen nmetí Nmci; žádný americký Nmec jí neprojevil atd.

'ak psychologid^é prostedí tvoí lidi. tvoí i ducha národa a jest

imo zase utváeno velikými muži, které národ zplodí. Ani není

ravda, že djiny jsou djinami herou, ani zase nejsou velcí mužové

uliým mechanickým následkem své doby, nýbrž požadavky doby

velcí mužové jsou dv veliiny, které se nkdy shodnou, jindy ne-

lnou: jsou doby, kdy i mužové malé síly mnoho svedou, jindv
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I
žádná geniálnost na zdolání pekážek nestaí. Djinné události vti

skují národm, pro které jsou osudem, svj zvláštní ráz. Z naro
vznikají velcí mužové, kteí mohou býti svéráznými osobnostm

tebas byli se svým okolím duševn spíznni ; a tyto osobnosti p
sobí zase na národ, formujíce také jeho djinný charakter. Národ

vbec nejsou niím stálým, nejsou nepromnnou substancí, nýbr

jsou processem ; národové nejsou, nýbrž se tvoí (nations ar

not — they are becoming). Není anatomicky daných nepromnnýcl

plemen mezi evropskými národy — tvrdí Reich ; co plemenní theore

tikové za tlesné rozdíly mezi Angliany a Francouzi, mezi 2id

a Nežidy atp. uvádívají, jest jen dsledkem duševní konstituce lid

konstituce, která jest promnlivá, závisíc práv na vlivech okol'

Charakter formuje tvá. Dkazem jest, že jesuité, a pocházej

od nejrozmanitjších národ, tvoí psychologicky i zevnjškem jed

notný typ — jsou prý to jacís Židé umle vyrobení mocí ducha Ignác

z Loyoly.

Historické initele Reich rozdluje v statické a dynamické. Pí

kladem statického faktora jest rodina, jejíž duch jest konservativn

t. j. každá její porucha jest pro ni úrazem; za píklad dynamickéh

initele sloužiž armáda, pro kterou zase klid jest zhoubný a jíž jes

pohyb práv úelem. Podle okolností však týž initel mže býti brz

statitjší, brzo dynamitjší. Hlavními initeli historickými jsou

I. initelé ge o po 1 i t i t í, t. j. takoví, kteí vyplývají ze vztah

zem k jejímu okolí (tedy na p. ostrov svojí zempisnou poloho

ÍKjdmiuje zvláštní djiny, podobn zem pímoská, obklopená ho

rami, nechránná, sousedící s mocným státem atd.), 2. pom
muže k žen (monogamie, polygamie, rodinná výchova nebo per

sionáty atd.) , 3. produkce a rozdlení bohatství
4. osobnosti (Mojžíš, Caesar, Bismarck), 5. ideály (lásk

k vlasti). Ostatní initele, kteí bývají uvádni, Reich má za odvo

zené; tak náboženství, vdu, politickou organisaci atd.

Dnešní djepisectví, pstované na vysokých školách. Reich vehn

prudce napadá, ba jeho spis jest skoro stálou jeho odmítavou kri

tikou. Falešné jest prý rozdlování historie podle materiálu aneb

ix)dle asu (na djepisce starovku, doby nejnovjší, Švédska, Rusk

atp.)
;
pravé rozdlení historie má se íditi racionálním vztahem jed

notlivých obor k všeobecnému djepisu (tedy na p. historie rodin)

hospodáství, ol>chodu, djiny národních zábav atp.). Dnešní djepi

sectví jest jen knižní ; neumí se prý emancipovati od filologie a hi

storií jest prý mu »kritické« (t. j. filologické) studium »pramen
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I k'l<> M v tom vyzná, už jest hÍKtoriketn. A tak prý muže se pétadva-

tý mladík odvážiti napsat stejné historii Napoleona, jako hi-

iiiii liry v domino a jako liiHtorii sltihfi Napoleonových, jen když

:iiá prameny. Co však mu/.c takový mladiek védét o skuteném

sívot Na|M>lconov. odkud vezme »clM)|>nosti rozumt viem Xém

i.initym vlivm, které se stetly v život Kvrojw za Napoleona,

m Mia/.auých diplomat, ús|)cliu vojenských, vlivm mass lído-

;it<l. atd.? Co má taková historie Na|M)lc(nia sestavená z pramenu

ntcným Napolcíniem? Jen tato historie na vysokých školách

vaiiá pinesla nesmyslné prohlémy, tak roziluje se Reich, zdali

'\y vitheo llomér, l.yktirjfos, Mojžíš. nebí) zdravý rozum nc-

1. že velké události se shchly bez velkých lidí: jen ta historie

Holila prý kíuistruovat djiny jak«J prý híku náliod a tvrditi na

»., že modernilio Xémceka by nebylo, kdyby se byl jednou náhíKlou

lerozstonal jakýs |K)slanco ( liismarckova pí>litická karriéra prý totiž

•aala tím, že se stal náhradníkem tohoto poslance a nebýti toho,

lebylo by historického Hismarcka ani Nmecka).

Kdo se clicc v/iti do ženoucích sil minulosti, ten musí. dle Keicha.

laped se vynasnažit, aby rozuml dnešku. Kdo rozumí dnešnímu

Jmní, ixxrhopí nejlépe ducha eckých djin; právník bude míti

I pro zízení ímská: velcí žurnalisté a praktití politikové mají

lijepisectví vtší schopnosti než archivái. Djepisec má shánti

Mi^onosti o život dnešním a proto hlavn mnoho cestovati a studo-

Inešní národy a lidi. Proto také Reich ve svých djinách široce

/i\.i analogisování starých dob s dnešními pomry, srovnává spar-

ínské zízení s mnišskými ády, Anglii s Foenicií atp.'

Reich byl iK)lemik. Potírání officiální historie zaujímá nej-

tší ást jeho spisu, což jest dílu na úkor; historikové pochopiteln

^ou málo nadšeni výkladem, ve kterém se o nich mluví jen s pf»-

Hichem, ale — a to jest horší — ani tená se polemikou toho druhu

enadchne. Co je nám konen po chybách professcrských ? tená
'idá positivní obsah, klidné vypravování a prakticky provedený

•*ikaz, že vskutku jsou zásady Reichovy lepší než zásady jiných

rik. Ale Reich klidn vypravovati nedovede; poád se mu
:rou do \yeva útoky a posmchy z nmeckých historik. Nehled

' Kdo zná Masarykovu kritiku modernilio djcpisectví, vzpomnl si už

• pi tení tohoto referátu, jak se Reichv názor o historii podobá Masary-

A" konkí ctnim provedení jest však mnoho rozdíl ; Reichovi schází

lašt othické hodnocení minulosti; od Mas-arj-ka se liší také sv3nn sklonem

kdy píliš zetelným) k žurnalistickému zpsobu líení.
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k tomu však, obsahuje spis Reichv pro myslivého tenáe phiil-

podnt a duchaplnosti, které náležitým zpsobem jsouce do dje z;

sazeny a zbaveny jsouce své paradoxnosti, byly by jist velmi plodn

Uvedu nkteré z nápad Reichových. Národové historicky význami

mají málo folklóru. Djiny lidstva jsou djinami europaeisac<

Evropa jest pro moderní svt tím, ím bývalo ecko pro stár;

o národech mimo Evropu nelze psáti djin, nýbrž jen biografii. C

zinci mli pro svou psychologickou odlišnost velký význam v dj

nach národ. Evropští národové se liší hlavn svými stedními t
dami.; bylo by teba konkrétn studovat, jaký smysl má slovo obs

(middle-classman, Brger) u rzných národ. Katolické ády di

chovní jsou státy nižšího druhu. Na Ceších jest také vidti, ja

se tatáž psychologická nálada udržuje po vky: na Bílé Hoe ztrati

samostatnost v jakémsi nesmyslném boji, ve kterém nešlo o žá(h

velké ideály; dosud pak žijí Cechové v poloviatosti, nebo ani í

nezmohou na ádnou revoluci, ani nechtjí uznati dsledné porážk

Plemenní theoretikové rozeznávají Evropany dle tlesných znakí

dležitjší by bylo všímati si timbru hlasového, rhytmii ?. spádu tec

která souvisí s charakterem.

Originálnost Reichova a jeho podivuhodná setlost — a tal

stinné stránky jeho spisování vynikají v jeho dopisech zeteln. Lisí

jsou psány po nmeku; peložil jsem je, nezmniv jinak jejic

rázu. tená zajisté porozumí nkterým jednostrannostem Reichc

vým (na p. o Anglii) cum grano salis ; vzpomene si, že mezi tym
oima píše jinak než pro veejnost a jist i toho si všimne, že m

která tvrzení Reichova jsou proto tak jednostranná, že se jimi m

jasn formulovati názor opaný než byl, dle Reichova úsudku, názc

mj. Aby si tená nemyslel, že si snad Reich na Anglii stžuji

pipomínám, že se mu tam vedlo dobe (v nekrologu stojí, že Ir

zámožný a jako literát vážený).

Zajímalo mne dopisování s tímto mužem, velice vzdáleným toli

zpsobu nazírání na vdu, ve kterém jsem sám vyrostl ; a tebas b

bylo v úsudcích Reichových málo takových, které bych si trouf;

podepsat bez rozmyšlení a bez výhrad, rád jsem je etl; teprv

stykem s takovýmito muži lovk nabude plastického pojmu, co jeí

vda a co vše jí ješt býti mže. Pro mne dopisy Reichovy jsou tíi

zajímavjší, že nejsou jediným dokumentem, který mám, o živer

vení, ukrytém pod tuhou korou dnešní vdy. T tená se mže na

nimi zamyslit a uvažovati o Anglianech, o Darwinovi, o uencícl

o maarské vd, tak málo podobné vd naší, i o jiných vcech.

*
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I. |6. I. 1910.

\ clcctény pane,

dovolte neznámému, aby \ úm podckoval /a váÁ dobrý Hpit.

livé jsem jej pnkictl u rád byrb V'.^ni s.l.'lii vvj nk/.»>r •> imui,

líquidi »it in re Darwiniana.

Mynlim totiž, že dilu Darwinovo, jelM> vnitní duch, múžc býti

jlépo konstatován od toho, kdo /ná An^^hi a An^liany dkladné

vl.istního názoru. Skoro dvaoct let žiji tii. uím jiné i »cl»c. Znám
v Angli (lúkla<lné (— jsem déjcpisccm a vydal jsem mezi jiným

iši atlas pro anglické drjiny r. 1903 — ). Znám zemi i její lid

kalné i horizontálné, jejich ducha i jejich mysl.

Darwinovo dílo není nic jiného než zpsob myšlení anfi^licJ<ého

lidtlli ^lass lovéka penesený do pírodopisu. Tento middle-class

lovék
(
jii lovék bvlo by lépo íci) miluje jxní/c .factsf|uo<lí|icita!>*,

j. [irostá, materiální fakta. Zavrhuje všechny idey jako prý

ejisté ;i nepraktické; jest tak pln závisti nikdy neutuchající, že nikdy

i /ásluh a každý úspch druhého má za .fluke', t. j. za náliodu

tv. života (i)olitika. obchod atd.) jsou l)eze všeho systému, ony

mnddle throuj^h*, dostanou se k úspchu a nevdí jak fsie tólpein

« i 11 den Erfolp hinein]. Britská íše, uil Seeley, byla vybudována

ahstMitmindedness. v bezmyšlenkovité roztržitosti. Docela jako

íroda podle Darwina! Docela tak jako Darwin píše a soudí, docela

tejné jedná každý middle-class Anplian. Takový jest jeho famósní

[domov]. \'skutku není v Anglii vbec home ; jsou domy, ale

.w..y domov. Hoši se posílají v 7—8 letech z domu, ímž už samým
solí se dm zjednot vární (— odtud smutná jednotvárnost

I Anglii, mládež jest daleko v public schools — ) ; v dom pak každý

•je pro sebe (— odtud ohromný poet neprovdaných starších dívek.

íeré vtšinou zstávají proto svobodny, protože se nikdo o n ne-

!ará — ) ; nikdo nikomu netyká, pátelé nepijdou nikdy do domu,

jda pi ceremoniálních píležitostech.

!
Ale nic není Anglianovi jistjšího než »fakt«, že jest jen

5 Anglii liome, nebo maje materiální zjev domova, t. j. dm
•sob stojící, ví, že má vnitní i vnjší dm.

L
Docela stejn Darwin. Ponvadž kompiloval mnoho materiál-

fakt. jest pesvden, že se vesthoval do pravého dnmova

íavdy.

"^tejn projevuje Lanfarckova theorie energii ženoucí se syste-

uicky ku pedu a vlastní tehdejším Francoitzm (když ješt byli

fs hommes: tjed jsou des omelettes).
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Mn se Darwin nikdy nelíbil. 2il jsem dlouhá léta ve Franci

a v Americe a mnoho let na pevnin a uveejnil jsem konen po ti

cetileté práci pedchozí svoje »General History of Western Nations

(Part I. Antiquity 3 Vols. Macmillan 1908). jejichž prvních 97 stra:

jest vnováno methodologii djepisectví a kde píši inter alia o Dar

winovi, qua užití darwinovských zásad na historiografii. Odmítár

je docela. Ovšem zamítám také Eduarda Meyera, Willamowitze a .

.

[neitelno]. Proto Litter. Zentralblatt . . . [neitelno], že moje knili

nestojí ani za papír... [neitelno]. Znám já professorskou paká

[Gesindel]. Svobodný muž jako já jest jim trnem v oku. Vaše pc

známky o nich, a jsou ovšem diplomatické, tvrdí totéž.

Jednoho muže jste zanedbal, a to jest Michelis. [Starokatolick

spisovatel, platonik.] Odpuste mi poznámku, že se Michelis »neprr

listuje*. To byla opravdu profundní hlava. Tak jeho princip, že jes

studovati vzrst lovkem poínaje a nejnižšími bytostmi koní

Jeho »Plato« jest vý1x)rný. Také bych si byl osobn pál, abyste v
noval Aristotelovi více pozornosti . . . [neitelno] ; ten jest opravd

veliký. Lewes jej zaal studovati se 101 pedsudkem a pracoval píli

rychle. Pro nho byl . . . [neitelno] Comte bohem. Auberts a Wiir

mer projevují na píliš mnoha místech spisu Txspt wwv, že docel

neznali píslušných fakt. Vždy jest teba poád se vraceti k Rekn
I jejich vady jsou nabádavé.

Bydlíte v krásné Praze — v zlata Praha — bydlil jsem tam dv

roky, jako hoch.

Pozdrav atd.

II.

24. I. 1910.

Velectný pane doktore

!

Nelekejte se, nechci Vás dokonce bombardovati dopisy. Ale v

dím pedem, že nebudu moci njaký as odpovdti na Váš mil

dopis, nemaje kdy, a tak pospíchám odpovdti hned.

Ne, já nedám mnoho na Darwina. Protože nejsem biologea

nechci si ani osobovati t. zv. odborný úsudek. Ale jsem si vdon

že jsem prošel písným cvikem rozumovým, ukáznným zkušenosi

a studiem knih. a etl jsem mnoho v Aristotelovi. Opakuji Ván

cttiý pane doktore, Darwin jest docela, ím jsou Angliané vbec

ist vnjšný, formalistický, »fact ridden«, bez ideí, duch, který prc

blém, ležících v hloubce, nejen neeší, ale ani nevidí. Angliano\

staí íci : Rekové byli v tetím, druhém a prvním století p. Ki

decimováni malarií, a odtud jejich úpadek. To zní positivn, jasn
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rochii pekvapuje. Má to v&ak chybu, ze to není správné. Takové

\ schnf) li Darwina. Kontroloval jsem pcliv, jak vykládá cizo-

rtví kukaek. Jaká |H»vrclMiosí ! Jaký zcela ncdoMatcdný vý-

' Ale Darwin jest pln toho, emu zde íkaji titbitti, malé véciky

« /a.špiativmi formami, které se lehce vejdou do ka|>Hy. jakési to

)ilulky faktu pro ixulporováni linélx) védeckého tráveni.

.\njílian tak jedná vsudc. Na venck vypadá jeho ísc {xKlolmá

iii ímské: v pravdé vsak obsahuje pouze ernochy a |XNlobná in-

erionii plrtnciia. Jen v nmecké íši jest víc Wloch než v celé íši

)ritské. liollíin<rané máji relativné vétši isi : ano i Portugalci. Ale

>ráv' isté kvantitativní rozlohou jest britická í.šc »the lagest em-

)irc thc worid has ever seenU Tableau ! Nikdy Angliané ncpe-

nolili velký bílý národ ; a jednotlivé bitvy vyhráli jen teluly, jestliže

i- iMotivnik bil najednou se 3—4 jinými mocnostmi. ímané nikdy

volili; ani po 16 letech samých |X)rážek (druhá punská válka).

lobnéni pípad (1775— 1782) Angliané ustoupili už po tech

M a ztratili tak ncjvclikolepjší kolonie, americké.

\le na vcnck nettinže býti nic imi>osantnéjšího než britský im-

.1 ismus.

. Já j.scin tu nikdy nikoho nenašel, kdo by ml ducha, a absolutné

|ikoho. kdo by ml geniálnost. Mohu íci, že sotva kdo jest tu lépe

'beznámen anebo s etnj.šími lidmi všeho druhu se sejde než já.

! mých spis anglických jest 24: mých tení na universitách a

iHu- pes deset tisíc: poet mých lánk ve všech velkých listech,

^ínaje »Times«, legiony. Vím, co mluvím.

Angliané mají jednu schopnost: umjí imponovat. Jsou

'.dyoky na safe side. Takové kramáství zuivé po materiálu (ma-

rialienwtige Tatsachenkrámerei
) jest vždy ve výhod, že vj-padá

iležit vykrmené a solidní. Proto se jim tu líbil Max Múller. Ten

nikdy neml ani jednu myšlenku. Uchytil se tu kdy Lessing?

iK(ly. Jediný nmecký básník, který se tu líbí, jest Heine, protože

st velmi jasný. O Rckertovi nikdy neslyšeli. Všechno anglické

\ šlení jest jako hra na piano bez pedálu : anebo dokonce hra na

^ dnes pravou rukou, zej tra levou. Prosit.

Abyste, ctný pane, z tohoto všeho nevyetl njakou podrážd-

proti Anglii ! Mn se tu vede velmi dobe a jsem na mnohýcli

íranách u vážnosti. Ale pravda jest pravda: a nedám si malovati

: aky na vrb.

Dovoluji si poslati Vám zárove delší lánek >sur les écarts du

Ínie«, který jsem nedávno napsal pro jednu francouzskou revui.
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jehož pointa by Vás jako biologa mohla zajímati. Francouzská rcvi

nemla však najednou odvahy lánek uveejniti. Snad by bylo 1

uveejniti jej nkde nmecky. — Budete-li psáti o renaissanci, \y.

jednejte podrobn o Leonardovi. Všechny jeho studie vyšly te

tiskem.

Pozdrav atd.

III.

9. IX. 1910.

Vážený pane doktore

!

Práv jsem obdržel V^áš obšírnv a laskavý dopis a spchám zav

podkovati.

Posuzuje moji polemickou attitudu nezapomínejte na jednu vi

Nikdy jsem nechtl pijmouti professury a jsem tedy zcela pro*

tichošlápství takových lidí, kteí professuru pijali anebo v ní videi

dokonce nejvyšší splnní své ctižádosti. Znám professory, jak z j
jich spis, tak osobn, a vím, že pronásledují nejnemilosrdnji kfti

dého, kdo napadne jejích stavovského ducha (Corpsgeist). Erneéti

Reiske ; Dubois Reymond-Diihring ; Alb. v. Haller-Lessing ; Klatí

Lessing; Hegelovci-Schopenhauer ; Ritschl-Níetzsche ; Rhode, Wil

lamowitz-Níetzsche ; Helmholtz-Mayer (Mayer o zachování energie

atd., atd., atd.

V' této válce není pardonu. A také ho nedávám. Jsem svobodnj

neodvislý muž, který si 5vých dchod sám vydobyl. Slitováni

tichošlápství ve vcech pravdy neznám, nechci znát. Jsem synen

Lessingovým. —
Smím-li si dovoliti jedinou poznámku o Vás : bylo by pro Vál

s nejvtším prospchem, kdybyste byl také nezávislý. Kdo žije v koí

terii, musí její duševní zpsoby více nebo mén pijmouti. To vadí

Kdybyste byl svoboden, objasnil byste doopravdy korrelace a proved

^

službu prvoadou. Jak vci stojí, provedete s nesmírným namáháníni

— nicotnost. Tuto psychologii znám. Kdyby byl býval Iherin^

volný a kdyby byl cestoval, byl by nás dovedl v ímském právu mno-

hem dál. Anebo jest to náhoda, že praví heroové myšlenky, Aristo

tles. Plato, Archimedes, Hippokrates, Strabo, Kopernik, G. Bruno

Descartes, Pascal, Spinoza, Leibníz, Lessing, Schopenhauer —

všichni veskrze byli svobodní muži ? Proti t é psychologií brání s(

professorství docela marn. Veliiny professorské (Newton, Kan

atd.) se nekonen peceují. Kdyby byl Newton hned, jak formu

loval ideu gravitaní, smle odvodil závr, že délka zemského pr
mru, ve kterou tehdy (1667) vili, jest nesprávná, kdyby ji bv

« I
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. lo vypoetl, jak jest možno, z gravitaní orniulky, tak že by tnu

Itjší nueni Picorelovo bylo dalo za pravdu, tehdy a jen tehdy

M byl býval Newton prvotídním myslitelem. Kdo etl Kcpplera,

iiliaUla, ten si myslí o Newtonovi velmi málo. Mluvím, znaje tuto

dobe.

\'e v.šecli spisech profcssorských jest píli.s mnoho kfmtrapunktu

IMÍliš málo hudby. .\ jak se nkdo stane proíessorem, zkonlrapunk-

iije se; to jest nevyhnutelné. Vy jako biolog pece nahlédnete, že

lé milieu zanechá stí)py svého psobení. Kdyby Masaryk íiebyl

M íessorem, byl by hrubiánem (katzenprob), jako jsem já.

.'^chopenllaue^ má docela pravdu : pidávám se k tomu, naše

lessorsví jest jen odrdou knžství katolické církve, s cekxi jeho

liutí jM) pronásledováni jiných, s nesnášelivostí, s exklusivním du-

'"•in stavovským. Kdybych já chtl v njakém kostele sloužiti mši,

lický fará by nezuil víc, než když se opováží nkdo, kdo není

lessorem, psáti o njaké odborné vd. Je to poád stejná hi-

lorie. — Xikdy jsem si nesliboval mnoho tená. C) pedmty,
kterých já je<lnám, nezajímá se professor, ponvadž spoívají na

kušenosti a ne na uenosti, a nezajímají laika, protože jsou mu
iiliš technické. Ale moje doba pijde. Zde v Anglii a v Paíži pišla.

' každém slov, které tu eknu a napíši, se v tisku jedná. Nous

llons attendre . . .

S pozdravem atd.



Karel Sladkovský roku 1849,

Podává Dr. H. Traub.

(Dokonení

)

Já
však se nedal svést ze svého pesvdení a ponvadž on mi ní

dával žádné rady, tak jsem mu ekl sám. že nahlížím, že ne

inohu všecky své lže jinak napravit, než když se dám hlásit k p. aii

torovi aveejn.ped komissí se^ udám za toho nej

hanebnjšího lháe a odkreju všecky své lže. Te

jni to Liblínský teprva zaal vymlouvat, ale to mn bylo jen dkazen

že on je zlý duch, ponvadž chtl, abych setrval ve lži a nedal se n

pokání. On neíkal dále nic, a já druhý den na to ráno šel k panu aud

torovi. Když jsem pišel na ulici, zas všecko na m koukalo a kdy

jsme pišli do hradu, ^ vyskytl se najednou pede mnou p. oberlieutí

nant a já ho slyšel hlasit kiet : »To je ten Sladkovský, ten hanební!

koukejte se všichni na nj !«

Tu celou cestu jsem byl pevn pesvden, že jdu k posleC]

nímu soudu a že tehdy moje lže budou ped celým lovenstver

veejn hlásané. Mj výslech tenkrát byla jediná
stálá potupa a hana sebe isamého, co hanebné h

lháe, žádal jsem, aby mne zaveli co divokou bestii na vždy d

njaké klece a v tom odkrývání mých lží jsem uvrhl Trmala v to ne

štstí.' Auditor však ml pec alespo tolik studu, že sám ze m

nic nevytahoval ; nýbrž nechal mne domluvit, diktoval, co jisem sár.

ekl, do protokolu, ale ješt všecko mnohem mírnj'. než já to m\v,

^ Za slovem »se< teme ješt: >odkryju a<, ale slova tato jsou pe
tržena vlastní rukou Sladkovského. '

2 V královském hrad zasedal vojenský soud.

' Jako píbuzný Sladkovského ulehoval mu Trmal, pokud jen mob

Sladkovský vyzradil však v deliriu na nho všecko, i byl nešastný Tra

též vznn a na konec odsouzen. Jak mi vypravoval p. dr. Trmal z Touši,

nemohl si Sladkovský až do své smrti odpustiti, že uvalil dobráka Trmai

do neštstí, akoli se tak stalo za tchto více než zvláštních okolností.
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vil, a poslal mne hned do špitálu. Bylo arci dost hanebné, že
vbec s I) 1 á z n e m z a v á d ^' 1 protokol. Kdyby se mé viak

byl vyptával, byl bych tenkrát zajisté neuáetil ani otce ani matku»

neb jsem byl i)cvn pesvden, že on, auditor, Ik'z toho váe ví a že se

jedná jen o to, ukázat, že se nestydím všecky své lže ouplné odkrýti.

V špitálu jsem ipestál jeáté celý týden horoucího pekla. Na zdi, na

>l>u jsem vidl poád táhnout všecky známé osoby co duchy, všecky

na m pi sne koukaly a ze všech stran jsem slyšel smích a pekelné

chechtání. Všichni ostatní lidé prošli pi soudu, jen já byl nejhorší a

tedy na veky zatracen. Dál)cl, jenž se mi vydával za Dra Hackra, ne-

dal na sebe ekat. Pedepsal mi njakou mixturu, po které jsem s ná-

ramným namáháním a hrozným pálením v krku (se) dávil. Nový
(líikaz, že jsem byl v rukou ])ekelnýcb. Honilo mne to z postele ven,

iiiiullit se klee a tesa isc zimou. Avšak, jak v pekle psáno jest,

'Sted modlitby jsem se sple a ncmoh' jsem dál; mj vnitrní

Ilias mi vzdor všemu namáhání poád íkal, že nevím, ani že Kristus

'
' Bh, ani že jeho matka byla panna, a že to vše tecf jen v strachu

1 peklem do isebe nutím, abych ošidil Pána Boha. »Budou se modlit

i modlitba jejich bude nový hích«, to mi znlo poád v uších. Tedy

ii^biidu modlit. Ale sotva jsem vlez' do postele, už mi to zas rí-

': »Tak Ty chceš tedy Pánu Bohu dlat vzdory. Ty se nechceš

nodjit, ty duše ztracená« a hned jsem byl zas venku na kolenách a zas

l)oste!i a tak poád, až zas jednou klee jsem «e pekotil a zdev-
ní, takže mojí hlídai již mli za jisté, že jsem v posledních tazích,

' iiž o tch nkolik hadr, které jsem ml s sebou, se dlili. Ale já

lyšel a neudlal jsem jim tu radost, nýbrž asi za pl hodiny jsem

l)Oa! zas hýbat. Když jsem chtl potom zas z postele, nechtla

nnc stráž, jenž u mne stála, pustit, ale já pece vylez' a klek' si u po-

ule. Konen ale jsem si pedevzal, že budu tomu hlasu, jenž mne
nal z postele k modlení, vzdorovat a to sice nejvíce proto, že mne
aké honil v noci, a já se bál, že by mne v noci ert mohl lehej chap-

iout, než ve dne, protože jsem pece ješt docela nevil, že jsem

pekle. Ze zaátku mne to stálo velký boj a když jsem zaal dímat,

ll jsem zas takové bezbožné sny, že jsem syn boží atd., ale konen
"sem se pemoh', že jsem spal trochu pokojnj i v noci, ve dne však

5em se ješt ráno, v poledne a na veer dlouhý as modlil klee

;. |šecky ty modlitby, které jsem brebentil co kluk, nemohl jsem si ale

ijíc pro celý svt vzpomenout tia »Anjel strážce* a »Zdráva's Krá-

>vno«, co m velmi hryzalo. Když mne tam tehdy navštívil auditor,

idal jsem hned, akoliv jsem si myslil, že toho nejsem hoden, aby

NAŠE DOBA. R. XIX., 6. 12.. 1912. 20. ráí. 53
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I
pišel knz. Ten mne navštívil, ale neumel »AnJ€l Pán« ani »Zdrá-

va's královno« po esku ani desatero. Šel tedy zas a poslal mi knihu

Od tch dob pak to ubíralo poád tím víc, ím víc jsem dostával chul

k jídlu a na svatodušní svátky jsem byl již zas v Nro 9. u Jiíka, ale ne

s Liblínským, nýbrž sOrgelmeistre m.^ Tu se práv pamatuj u

že jsem na nco zapomnl, co venku v mst dlalo povyky.^ V outerj

totiž ped tím, než jsem pišel do špitálu, šel jsem s Liblínským'

a Ratzem ráno na procházku, tam do tch píkop pod hrad a popadk

mne tam ta zimnice, neb co jsem to ml, tak že jsem tam ležel docelí

bez sebe na strážnici od rána od 10 až do veera do 4 hodin, kdežtc

jsem pišel k sob a šel dom. Pi tom Vám musím íci, že všeckj

tyto moje mdloby byly jakési polosny, v kterých jsem se poád po

týkal s erty, akoliv jsem dobe všecko slyšel a vidl, co se skutení

okolo mne dílo, což jsem všecko držel za pekelný klam.

Tu tedy máte, ale jen co možná nejzbžnj a povrchn, popsaní

ta muka, která jsem pestál ; kdybych ml vypravovat obšírn, bylí

by toho hodná kniha, a já na to nemyslím tuze rád; je-li kde njakt

peklo, hroznjší si už nemohu pedstavit, nežli to, co mi tenkrát m
mozek maloval. Nejhorší ale snad ze všeho byla ta ustaviná nejistota

ten stálý boj myšlenek ve mne, totiž : umes— neumes
;
jsi v pekk

— ne, vždy je to Praha. Jsi blázen — nejsem, vždy se na všeckc

dobe pamatuju. Slyšel jsem, po mst bhala povst, že j s e n

ped komissí pa na kolena a prosil; kdyb}
tomu tak bylo, byl bych to také napsal; všecko, cc

se týká mé duševní zmalátnlosti v tom stavu

j sem vrn udal a n iehož snad z falešné pýchy ne

s m 1 e 1, neb já tu celou událost považuju za dobré ponauení, ž(

má pevnost mysle, na kterou jsem si povždy mnoho zakládal, také mi

svých mezí ne-li pi dobrém, alespo pi zmateném rozumu a dost ní

tom, že mj mozek není pevný proti takovému zmatku ; na to jsem s

dív nikdy nepomyslil. Jak jsem do toho všeho se zaple, posud m
není zcela pochopitelné. Byl jsem po celý as svého uvznní dobn

mysle, tak že vskutku nemohu íci, že by to bylo pocházelo ze sklí

eného ducha; hlavní píina se mi zdá, že jsem od své první nemoc

1 Právník Dominik Orglmeister, hledaný zatykaem, dostavil se d(

Prahy k soudu dobrovoln 22. íjna 1860 a teprve 18. bezna 1854 odsouzei

k 12letému žalái, zmírnnému na Slete tžké vzení.
* Zpráva o tom stavu Sladkovského dostala se také do novin.

' Liblínský vysedl ve vyšetovací vazb až do r. 1864, kdy byl 8. ledn;

s Vávrou a Preisem odsouzen k filetému trestu hradební práce.
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II 1850 ncnil pražádný otvor zlaté žily a že fc mí tehdy krev

la (jo lilavy: stálé pemýšleni, málo iMé)v> ix^véti a tak dknihá

iiiiota ouinkovaly opolu.

Když j»em zas piáel k Jiiku » Orgelmeintrem dohromady,

I tni auditor hned druhý den jcátc dva HfKilc^iiky, totiž

I u H a v 1 i k a* a pátera Krásného,* abysme mohli hrát

vin t n<) knh jsem se dlouhý as neamél podivat. hned mi huéek>

lilivr a filozofováni He lx)jim ješté posud, tak jako (x>fád jeité

liu vytrvale ani co jiného studovat. Za nékolik nedél jsem byl

ke komissi a pedvedli mi Trmala. Bylo by bývak) marné,

' trdáni odvolat, neb již byk) potvrzené jinými rozumný-mí

iidítor vsak vyšel se mnou ven a dal mi na to sám bez

(k)tíráni slovo a ruku, že to s Trmalem udélá tak. aby mu to ne-

1 -k<'<lii. a mvslím, že v tom slovu svému dostál, neb kdyby byl

.. iicpoticboval ekat na jelio vyznáni a mohl ho dát prohánt ulici

;

ik jak ten rozsudek jeho zní, není to vlastni- nic."* Arci byl tak dlouho

avcn, ale já za to nemohu ; tolik mne snad znáte, že
II pi obyejném rozumu radj za jiného néco
snesl, než abych ho uvedl do neštstí. Máni

mv píše, že on posud nemže pochopit, jak k tomu pišel. Jestli

?dy neví, že já jsem pvodce jeho neštstí, tak mu to neíkejte

prosím Vás. udlejte pro nho, co možného, vždy má otcovo jméno.

lS posledního ervence mne zavolali zas ke komissi a tu jich tam

ídlo celé kolo, do kterého jsem já vstoupil, poslouchaje ty pány

ísahat. že prý budou soudit nade mnou spravedliv bez záští a jak

• komedie ješt dále znjí* a konen 19. srpna mi na dvoe u Jiíka

ibubnovali, jako premiantovi na gymnasium a tli mi, že Jeho Maje-

;it mi dal milost na dvacet let do pevnosti.' 19. záí ráno ve ti ho-

' František Havlíek, zatený v noci z 9. kvétna lt49, byl po ase
opuštn na svobodu, ježto se mu nemohlo nic dokázati, ale 31. prosince

60 uvznn na novo, byl však na konec, 8. ledna 1854, osvobozen >pro

dostatek právních dkaz*. S Karlem Havlíkem Borovským neml nic

loleného.

2 P. Ondej Krásný, kaplan tehdy v Kostelci n. L., byl pro úast svou

isutské hospodáské jednot, která byla ve spojení s hnutím pražským,

le 17. zái 1850 zaten a dodán k vyšetujícímu soudu do Prahy.

' Rozsudek nad Trmalem nepodailo se mi z novin zjistiti; zdá te, že

ibyl vbec publikován.

• Tof procedura t. . váleného práva.

* Dne 19. srpna 1851 vyknut ortel nad Sladkovským, Fr. Vochoem,
fi. Kalousem, Františkem Kalousem, Frant. Beránkem, Janem Tukem,
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diny již jsme stáli v císaských rženekách mezi houfem vojákí

zas na Jiíkovém dvoe, a když nám petli, že každého zastelejí

kdo bude utíkat, mašírovali jsme na železnou dráhu a ten lustrei;

do Holomouce nastal.^ Vidli jsme pi odjezdu z bašty bílé šátk;

vát, myslel jsem si, že jste Vy to tam. Magyai, kteí nás sem vedli

byli velmi vlídní.^ Když jsme šli tady" po osmi hodinách na vece

mstem, inejíce etzí, vybýhalo to za každým rohem jako stín}

podívat se na nás, a pijdouce konen na náš dvr zde, peetli naš(

jména* a strili nás do díry; pouta nám sundali teprva druhý dei

a od tch dob tu žijeme, jak, to dílem již víte, dílem, doufám, že s(

sami pijdete na to |X)dívat.

Velice mne tšilo, milý brate, že se chystáš pijít sem co nej

áivf že jsem já sám posud k tomu nevybízel, má svou píím
v tom, že já nemám tak dležitých píin volati sem nkoho, jakc

moji druzí spoluvzové, kteí jsou hospodái a otcové rodin;'' kdy;

pojedete ke mn, nebude to z jiné píiny, než uinit mi radost Vaš

láskou, a k tomu se nemže a nemá vybízet. Nemohl jsi mi všal

udlat vtší radost, nežli jsem pocítil závrkou Tvého psaní, že s

peješ pijít co nejdíve. Obtížnost pi tom nejsou pražádné stran;

zdejšího komanda a když sem pijdeš, mžeš tu se mnou celý tei

as, co zde pobydeš, být živ na oupln arrestantské noze, totiž snídat

obdvat, veeet i spát s námi. Dej mi dív jist vdt, který dei

pijedeš a já Ti pošlu naproti ordonanci, aby T sem zavedla; prvn

noc budeš spát u profousa, ráno se ohlásíš u platzkomanda a pal

mžeš spát se mnou.'' Musíš ale vyjíždt ranním vlakem, abys ne

pišel sem v plnoci, co by profousa stálo celou noc. Profousovi s(

Frant. Mužikem, P. Ant. Husákem, Frant. Oarasem, P. Ond. Krásným, Jos

Brejchou, Vád. Neumannem.
1 Do Olomouce odvezeni zárove se Sladkovským 19. zái 1851 Dras

Jos. Kalous, Fr. Kalous, Beránek, Mužik, Tuek. R. 1853 pibyli k nim Gau
Sabina, Gustav Straka a poslední, r. 1855, MUDr. K. Zimmer.

i

2 Je známo, že Maai-vojáci, kteí byli v garnison v Praze, páli ce^j

lemu hnuti r. 1849.
|

' Rozumj po Olomouci.

Srov. poznámku vyšší, kde jsou naznaena jména spoludruh Slad

kovského.

"^ D. Trmal navštívil Sladkovského roku 1854, jak se dosud dobe pa

matuje.
j

• Sladkovský ml tu na mysli rolníky a hospodáe z okolí Slanehc

2 nichž nkteí, jako Beránek, Mužík, Dras mli 4—7 dítek.
)

' Celkem se v této vci shodují zprávy ze všech míst (Munká, Ko
mámo, Olomouc, Kufstein), že s odsouzenci bylo nakládáno humánn.
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<iaji 3 fl. k. m., jak to posud se dalo, a on je pak všestranné k službám.

[Tšílo mne také srden, že Maenka' by tak ráda sem pišla; než

ImkIc lepši, když sem pijde v lete s naší drahou matkou; to mné vsak

(akc pi.šte dív, profos zde má prázdný pokoj a ncpijde-li do tch'

lni) njaký nový tlup arrestantú,' dalo by se snad zaídit, abyste

II ilily také tady bydlet. V&bec, kdokoliv sem budete chtit jet, dejte

líív o tom vdét, který den pijedete, abych Vám mohl poslat

iiaiuM iia|)r()ti. On bude stát u prnl)odu z dráhy do mésta a na

^tá/.ku, zdaliž je z Exklarisských kasáren, dovede Vás sem. Nékdy
I letí' snad by také otec mohl podniknout výlet z Prahy, nebudu

•^'Mv íikat, že radost má by byla pi setkání se s kýmkoliv z Vás

\ stejná. Zpráva, milý brate, že máš ji/. í^umavského,"' je mi velmi

iiiiiá, dkuji Ti vroucn, že na mne tak bedliv pamatuješ. Na druhý

11 se u Vás staví na cest sem Mužikv bratr;* jk) tom bys ho

I iKislat. V psaní na pana M e e r ga n s e' ho budu žádat, mohl-li

vt tak dobrý, poslat mi pod výminku nejvtší opatrnosti na

lik nisíc Jungmannv »Slovnik«; uvolí-li se, tak bys ho mohl

.- /.as Ty pivést (s) sebou, až sem pojedeš. Máš-li tu Arnoldovu

iluvnici," tak ji mžeš poslat, ale kupovat ji neptjtebuješ.

I Co se týe majora F r a n z e,' taJ< si mžete již z postavení je-

pomyslit, co v nm vzí za ducha. Jako každý jiný v jeho postavení

lá poád slitování v ústech, v srdci ale panuje nade všecko ohled na

ibe samého. Tolik alespo musím íci, že, když mne již vidl se smrtí

neb s bludností v zápasu, se alespo ponkud dal pohnout k ulehení

|íých muk a jen proto jsem dal matku prosit, aby se u nho v mém
bén podkovala, abych ty zdvoilosti, které ke mn vždy zachovával.

' Ani sestra ani rodie Sladkovského nepišli za ním do Olomouce,

Ito otec koupil tehda — jak se mnou sdlil p. dr. Trmal — mlýn v Praze,

i vyžadoval mnoho oprav a stálé pítomnosti.

2 Skutené ješt r. 1853 dodáni tam Karel Sabina, Vilém Gau a G.

raka a konen r. 1855 pibyl do Olomouce poslední z odsouzenc praž-

ých, totiž dr. Zimmer, který tam byl dopraven z Munkáe.
' Rozumj Šumavského slovník, který p. dr. Trmal pro nho koupil

odeslal do Olomouce.
* Bratr spolutrpitele Sladkovského, rolníka Fr. Mužíka z Knovíze.

5 Karel Meergans býval po dlouhá léta domácím uitelem u Sládkov-

ých, tak že je pirozeno, že Sladkovský se na v list svém obrací s zá-

ští o knihy.

* Mínna mluvnice Emanuela Arnolda, které však dr. Trmal neml a

pto ji bratrovi neposlal.
^ Setník auditor Franz byl r. 1851 za svou horlivost úední povýšen

; majora.
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odmnil stejnou mírou.^ Hlavní vdk mn udlal tím, že držel slovc

stranu Trmala. Ped odjezdem z Prahy mne ješt navštívil, sám oc

sebe pisliboval, že, cokoliv kdy bude v jeho moci, vždy rád udlá

a pravil, že se všemožn o to zasazoval, bych pišel do Kufsteinu,'

že ale nebyl v stavu to prosadit, šel však potom ješt jednou sáir

skrz to k arcibiskupovi, vtším dílem bez výsledku. Ten biskup,-

3 kterým jsem ani nikdy nemluvil, mi nechal sám po Krásném a pc

Husákovi* vzkázat, abych žádal pijít do Kufsteinu, že prý or

sám bude o tom mluvit s arcibiskupem, který prý již také kdysi pi

tabuli o mn mluvil, že jsem (se) dal jen dychtním po blahu lidstva

na falešnou cestu svést atd. Ostatn je mi to již jedno, Jen že bych byl

na Kufsteinu alespo mezi samým lidem, který nepišel slep** dc

svého nynjšího stavu a tehdy ho umí snášet, co zde s mnohými ten

pád není.* Je to vskutku v neštstí ješt to nejvtší neštstí, když

lovk ,neví, neb alespo nechce vdt, jak k tomu pišel a tedy, jako

kluk ve škole, poád laje na jiného, že ho k tomu sve." To je

komedie k prasknutí, když takový sedlák, který si chtl revoluci

pomoc' od inže neb dluh, neb který si chtl jen trochu vypustit

na svém bývalém pánovi a tupiteli."* aneb který dokonce jen v ožralém

1 Z posledních dosud žijících pamtník, p. Theodor Polack ve Vídni

jenž jako len Markomanie byl dne 31. prosince 1850 odsouzen k 12letému

tžkému žalái, sdluje naproti tomu se mnou, že auditor Franz >zdál se

býti velmi píjemným, kladl otázky laskav a pívtiv ; když však diktoval dc

protokolu, ukázal písnjší a ostejší daleko pojetí všeho, co se mu podailo

z nás vytáhnouti.*

* Do Kufsteinu odvezeni oba níže jmenovaní knží, P. Krásný a P. Hu-

sák, z bratrstva eskomoravského Mráek a Polland a 8 nmeckých studu-

jících

,

3 Mínn tu biskup eskobudjovický P. Jan Valerián Jirsík, kter^

se ujal zvlášt obou zúastnných knží.

* P. Ant. Husák, kaplan v Kvílících, zaten byl pro úast v isutské

jednot teprve 1. bezna 1851 a odsouzen spolen s Krásným a Sladkovským.

Krásný dostal 12letý žalá. Husák dokonce 15letý.

5 Kufsteinští, o nichž je svrchu e, byli veskrze studenti krom obou

dotených kaplanv, a z nich zajisté leckterý byl sveden nebo pemluven,

aby se úastnil revoluních píprav.

" Pochopitelno, že hospodái a otcové rodin nesli tíže osud svj,

protože si byli víc vdomi své zodpovdnosti k rodin.
^ Mnozí z nich se vymlouvali, af právem nebo neprávem, že byli stu-

denty svedeni, že nevdli ani, o em se na schzích bude rokovati a kam

to vše smuje.
8 Pravda je, že isutští chystali se k útoku na blízký zámek zlonický,

ale chtli prý se tam toliko zmocniti zbran.
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stavu se mezi rebelanty vplc, když pak takový lovk místo toho,

co doufal, »c vidí v kleci ; to potom nebyl on, který chtl rebelírovat,

Biih zachra; studenti ho ik tomti svedli, a on klacek je 50 let, má
šedivé vousy a daleko široko ve svém okresu nejvtií rozum, jen

telulá chybil, když se dal svést osmnáctiletým studentíkem.' Já fí

ncpiijii nic, než zdraví, a to pcdeA-ším ne télcsné, nýbrž na duchu,

jak dalece jedno od druhého hc dá louit; dokud mám zdravý rozum,

tak dlouho mi nebude v kasematech zle. Co se týki toho doktorátu,

milý brate, tak si mné dobe nerozuml.' 2e umni linguistické není,

jakd oJHranský zákon, obmezené na Rakousko, to leží na jervu ; arci

to lusmi být »biflováni siovíéckt, jak jsi mi psal; vždy snad ví.š, že

já biflování ješt nikdy a nikomu nevychvaloval ; avšak leží v roz-

linosti jazyku lidského snad nejvtší díl ješt tajného nás života

minulosti i budoucnosti a ten ve svtlo uvést, jest snažení lingvi-

stiky: Než nepotebujem tak daleko, ,ptám se T jen, není to pro

I mne štsti, pijdu-li dnes neb zejtra ven, že porozumím také Angli-

anu?" Každého nemusí zrovna rebelanství vyhánt z Rakouska,*

kdo ale cIkc ven z nho, nechce-li co dít se dát jiným vodit

Ulcspo njaký as, musí umt také jinak mluvit než nmecky. Když

11 tehdy ekl, že lingiiistika stojí nad obanským zákonem, ml
j>cin tuto mysl a ipedevším svj vlastní osud v oích. 2e pro Tebe

v Rakousku doktorát je základem života, to mi nenapadlo upírat,

! jsem Ti jenom, aby Ti byl k vtšímu prospchu než mn' a tšil

se z toho, že mimo toho také pstuješ nco,* co Ti také, kdyby

* Mezi odsouzenými byli opravdu lidé letití, jako Václav Neumann,

lUŽ bylo 51 let; pak ovšem to vypadalo na pohled divn, kdyi se tito do-

splí mužové vymlouvali, ie byli zlákáni nezralými studenty, ale byla to po-

híchu namnoze pravda.

- Tato zminka vztahuje se podle sdleni p. dr. Trmala k listu jim do

Olomouce zaslanému, v nmž projevil nadji, že bratr bude amnestován, a

ježto ml Sladkovský již veškeré zkoušky odbyté, že bude pak moci snadno

promovovati a státi se advokátem.
3 Sladkovský, jako mnozí jiní, které stihl týž osud, nauil se ve v-

ení anglicky a od svých soudruh maarských též maarsky.
* Sladkovský ml nepochybn na mysli akci, kterou pedevším z Ko-

márna Fr. Kavalír spolen s Fricem fedrovali, domáhajíce se u svých ro-

di, aby jim vymohli amnestii aspo potud, aby se mohli vysthovati za

xeán. Mezi tmi, kteí to opravdu uinili, když se octli po letech na svo-

bod, byl také Krásný.

5 Sladkovský dokonil studia svá doktorátem r. 1366, kdežto dr. Trmal

iromovoval již r. 1855.

' Dr. Trmal naznail v list svém, že mimo obligátní pedmty práv-

lické te též rozliné nmecké a francouzské knihy obsahu politického

filosofického.
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zejtra Rakousko zmizelo, zstane prospšným a co je te takka jet|

diná kotvice, kterou se jedenkráte ješt pokojného pístavu uchytily

doufám. Ostatn o tom promluvíme, až sem pijdeš, snad by jsi si t(

mohl naídit na velkonoce?

S tmito listy obdržíš také dv psaní od mého soudruha \' o

c h o e ;^ bud tak dobrý, zapee je a dej je na poštu ; než k \ ám pi

jde Mužík, pijdou snad k Vám áké odpovd na n, ty mu pal

dejte (s) sebou. Vbec Vás žádám, abyste Mužíkova bratra pijal

co upímného lovka a jednoho z tch, kteí nás srden litujou. T)

odpovd na Vochoovy psaní pijdou pod adresou našeho otce, jednc

bude z Vídn a jedno z Cimelic ; mžete ho otevít a uvnit bude okolc

pásek, na nmž bude stát : »Fúr Franz Vocho«, aby se nestala žádná

mýlka.

Psatií na p. Meerganse pošlu po Mužíkovým bratru, neb mám
te co dlat s tmi ostatními a v tom chci trochu zetelnj sepsat

svoje nynjší smýšlení v porovnání s dívjším;^ nechci ho tedy,

psát na kvap, abyste, ponvadž ho budete také íst, z nho vyjmuli,

co já sám nyní o svém tehdejším poínání držím. Pozdravujte ode

mne srden Vítka;' tší mne, že mu šibenice, s které jsem spad',^

nezošklivila mou památku. Co se týká tch zpráv od vás stranu am-i

nestie," vyite p. dru Krausovi" ode mne poruení a díky za!

podíl, který se mnou bere. Ostatn je mi to jedno, když to jinak není,

budeme ekat do korunovace,^ která, jak zde poád slyšíme, ale ne-

chceme vit, prý bude zde v máji. Profous nám poád pináší no-

viny, brzy, že pipravujou arcibiskupský palác, brzy že již kasárna

* Frant. Vocho, jeden z organisátorv odbojného hnutí, dopraven byl

He vojenských šatech 31. prosince 1850 k vyšetujícímu soudu, který nad nim

spolené se Sladkovským vynesl rozsudek smrti provazem, jenž pak byl

promnn cestou milosti v lóletý tžký žalá.

* Úmyslu tohoto však Sladkovský neprovedl, jak jsem zvdl od

p. dr. Trmala.

3 Fr. Vítek byl dobrý známý jeho a dotazoval se v rodin po nm,
co asi píše z kasemat olomouckých.

* Sladkovský byl, jak známo, odsouzen k smrti provazem, ale dána

mu stejn jako jiným milost. Ortel smrti nebyl vbec proveden.

^ Zprávy o amnestii proskakovaly v novinách neustále od r. 1851;

první amnestováni byli však teprve za píinou zasnoubení mladistvého cí-

sae Františka Josefa r. 1854.

' Dr. Vilém Kraus, jeden z repealist z r. 1849, byl pítelem Slad-

kovského. Zemel r. 1866.

^ Z korunovace ovšem nebylo nic, a tak musel Sladkovský s posled-

ními nkolika páteli vysedt v žalái až do r. 1857.
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iai)roti nám vyprázdujou pro komonstvo atd. Jesté jednou téšíni se

la '\\'\)v, brate, jako dít; hnedle budou ti léta, co jsme spolu jx)-

odliií' iK'[x)liovorili, tedy vypl brzy slib svj. Co délá R c n n r o-

i i* Lojsa?' Až bude doktorem, a se pijde ukázat Holomoucké

niversit.' Nyní Vás všecky srden pozdravuji a líbám a žádám,

by jste také pozdravili všecky známé, kteí o mé pozdravení dbají.

iJdlKiii, Váš n|)ímný Karel.

' Alois Renner byl mladši bratr Václava Rennera, obchodníka divim

Podskalí, za nhož se sestra Sladkovského Josefina provdala.

' Olomoucká universita byla zrušena r. 1855 mimo fakultu theolo-

ickou, r. 1871 (nikoli 1873, jak myln vytištno v Slovníku Ottové) zaven
'i ústav medicinsko-chirurgický.

I



ROZHLEDY.

VEEJNÉ HOSPODÁSTVÍ.
Mladoeši a eští agrámici pro branné pedlohy a pro všechny pílišné va
jenské požadavky. — Vojenská správa považuje dosud povolené požadavk
za zhola nedostatené. — Pro zotavení rakouského úvru marné jsou roJi

poctové úspory vi váleným obtem. — Zlepšení železniních píjm n»
staí na ukrytí jiných schodk. — Eucharistický kongres a upravení kongruyi

jmní církve katolické v Rakousku.

Nebývalo to zvykem eských stran — pedešlé skuten vládní stran^^

nevyjímaje —, ani jednotlivých eských poslanc, aby se zasazovali o zvý

šené požadavky vojenské správy oteven a bez výhrady, také pec
volii. V tom smru jsme jist pokroili. Když se pro nco v íšské radí

hlasuje, nuto zajisté to také ped volii dsledn hájiti a nikoh

zbable odmítati za to odpovdnost.

Tedy tak aspo formáln správn jednají nyní Mladoeši i agrárnícii

že se nelekaji zodpovdnosti za nové branné pedlohy ani za úžasné zvyl

šování vojenských bemen. Poslanec d r. R a š í n i vdce agrámíW

U d r ž a 1 mli odvahu íci to svým volim zcela nepokryt a oteven
Než odvodnní toho postupu se stanoviska eského, ano i se stano^

viska rakouského bylo zcela neupímné i nesprávné. Pro vojenské ped-

lohy naši eští poslanci hlasovali nikoli že by toho vymáhal obecný pro-l

spch íše nebo snad až i prospch eské národnosti, nýbrž prost protoJ

že si toho pejí rozhodující kruhy a že lidoví zástupci mli odvodnný
i neodvodnný strach, aby tyto vlivné initele si nepohnvali a je svýnl

odp>orem na sebe nepopudili. Nanejvýše mohli v tom smru pedstírati ne-<

pímý prospch eský, že totiž nebude nijaké píiny, pro kterou by se

lekali snad ve Vídní úastenství eských lidí ve vlád. Na to mli zatni^

eno asi také vynikající poslanci agrární (Žcfárský a Udržal), když

z eských lidí jediní podepsali provolání na sbírky pro »národní« válené

vzdušné, lostvo rakouské.

Ale praví lidoví zástupci by mli znáti a zárove i neohrožen ídl

pravdu celou : Nespoívá síla íše kterékoli pouze v tom, že se vyreknx-

tuje silná armáda i že se hledí za každou cenu a za tžké obti naroditi

válených zbraní a váleného lostva; nýbrž musí tu býti také prostedky

takovou armádu i to veliké a mocné lostvo, když toho by se ukázala ne*

zbytná poteba, také vydržeti, aby se souasn s tím neuvalila hospodáskS

záhuba na veškeré obanstvo.

A zdali pak máme v Rakousku tak znamenitý hmotný blahobyt, aby-|

chom vydrželi podobn velkou vojenskou pozemní i námoní moc jako N-
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mecko, I'raiicic iicbo Velká Britanie s Irskem? — Ovietn státní vydání

u nás jsou už tak vysoká, ano jcáté daleko vyííí, na každého jednotlivce,

jako v onch bohatých a zámožných íších ; za to oviem prostedky naše

jsou s k r o v n é a n o pí ni o n u z n é. V tom sméru je naše zbrojení

ejevem vehni povážUvýn; i chorobným, a zakrývati toho se nesluší na po-

slance ani vhi(hi. neku-li na zástupec celkem nezámožného lidu našeho.

A vojenské naší správ je i tohoto zbrojení píliš málo. Nedávno

jfval se známý vysloužilý rakouský diplomat v »Neuc Frcie Presse*, že

:0 lostvo, které nyní se u nás buduje nákladem 312 million korun, kte-

[rých I)ude ješt mnohem více vydáno, — bude zhola nedostateným, i že by

:0 bylo marným vyhazováním ano nvrháním státních pencz, kdybychfmi se

f
takovým lostvem váleným chtli spokojiti. Nutno vybudovati nejmén

takovou námoiní moc, která by pekonala aspo válené lostvo italské

!

\ tu musí prý se rakouští obané odhodlati k obtem novým, musí prý se

lapnouti ješt více naše poplatní síla, musí se také spoiti na všech stranách

iných, jen abychom si nastavli co nejvíce velikých »dreadnoughtfic. —
Taková je logika našich diplomat. A s tohoto stanoviska je také

^obc vysvtlitelná. Když lidovým zástupcm nezdají se obti dosavadní

la ozbrojený mír pílišnými, pro by se nežádaly další nové prostedky?

Se je státních vydání u nás již tém 120 K (i se zakrytými náklady, uhra-

iovanými novými dluhy) ron na každou duši, že u nás je nejhorší státní

ivr. že pro hrozná ve«jná bemena se u nás živobytí píšern zdražuje.

I, zdá se, neznepokojuje ani zástupce lidu. Pro by si takovými starostmi

iámal hlavu takový vysloužilý diplomat, kterému je rozhodující armáda

lia papíe a pro kterého není otázky ani pochybnosti, zdali se ta armáda

kude moci postaviti skuten do pole a zdali budou dostatené hmotné

irostedky, aby ji bylo možno delší dobu vydržeti v poli pohromad?
Náš finanní ministr rytí Zaleski pozoruje sice také, že naše

itátní renty jsou povážliv nízko cenny na trhu svtovém, ale to prý nás

epotebuje nikterak znepokojovati (viz úvodník »Neue Freie Presse*

tli. srpna t. r.). Není prý žádné píiny k pessimismu, naše státní hospo-

láství musí konen jen ustati s dláním nových dluh a bude hned' stát-

kím rentám pomoženo. V tom smru doporuuje jednak naprostou spoi-

vost ve státním hospodáství, jednak nutno hledati nové berní píjmy na

jihradu rostoucích vydání.

Je však ochoten náš finanní ministr prosaditi svou spoivost také

Ii
vojenské správ? A byl-li by k tomu ochoten, bude v tom smru míti

iké který rakouský finanní ministr dosti vydatného vlivu, aby nové
luhy na válenou pohotovost zažehnal? A zdali pak nynjší ministr fi-

ancí by ml dosti ochoty a moci u svých krajan Polák, aby se vzdali

ivesticí na vodní dráhy haliské, které jist státu nepinesou výtžku,

rž zpsobí jen hojnost nových vydání? Pro tedy žádá uskrovnní

de jinde, když nemže zaruiti, že se bude spoiti také tam, kde by to

víc vydalo? Málo jsou platný jakékoli úspory, když se najednou budou

adovati mnohonásobné sumy. nežli které se uskípnou tam. kde se dá

bec tžko uskrovovati

!

A je ochoten který rakouský finanní ministr požadovati vyšší nové
an. zejména od tch. kteí by je dovedli nejlépe platiti, totiž od nejbo-
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I
hatších poplatník? Odvážil by se který finanní ministr na daová privi

legia feudálních pán, jak se o nich v tchto úvahách stala zmínka? Ne-

mají naopak naši finanní ministi nejvtší chut na vydatné dan nepímé

na dan ze všeobecné spoteby mas, kde se poplatnost více mí podh

potu hlav nežli podle zámožnosti? Tyto otázky si laskavý tená asi sán

už zodpoví

!

*

Nechceme však jenom ukazovati na samý rub našich státních financí

také se dají zjistiti nkteré potšitelnjší zjevy. Výtžky státního pro-

vozu železniního se totiž patrn zlepšují. Naše želez-

niní ministerstvo nedávno uveejnilo výkazy státních píjm a vydání ze

železnic za poslední ti léta (1909—1911), které obsahují:
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hodlú opakovati objednáním nových ocelových dél, které ani delegace nc-

1
lily. a proti kterým se vyslovily aHpui prozatím vccky tí naic vlátly

U-éná. rakouská i uherská).

I ak jiným smérem se ukazuji erné stíny, ktoré budou míti fvé ne-

)lalu lil Niky rovné pro veejná hospodáství. Katolická církev u uspo-

•ádal.i n.i piisilcní svých vérných letos cucharistický kongres ve Vídní,

< niiiii/. všickii mravní i hmotnou pod]>oru pislíbily jak stát tak i jedno-

/iin i ()l)rf (Vi(kM'i a mnolic obce v Dolních Kakousích). Neváží sice

iimohu siúmi a jiná veejná vydáni za tím úelem; — béií pi tom

o morální podporu; — ale nepímé následky jsou horií. Není zde

ir místo pouštti se do kritiky okázalých slavnosti katolické církve,

niiniiozc matou náboženské cítni obecného zfanatisovancho lidu.

\lv pro stát nicmén to již projevilo své dsledky.

?.i\ái\ se nové upravení k o n g r u y. Platy katolickému ducho-

cnsivu se mají podstatné zvýšiti. Vi tomu by mlo se pece veejné mí-

éni smloji ozvati. Je možno, že jednotliví duchovní mají dosti

krovné a snad i nedostatené platy. Ale na to tu neni pouze stát a veejná

tioc vúbcc, aby takovým nedostatkm musilo se z penz poplatnictva vždy

idpomáhati. Již ped deseti lety bylo jmní katolické cirkve v Cislajtanii

^hadováno pes looo milí. K a od té doby vzrostl majetek ten zajisté

lehni znan. Pro by tedy církev sama k velikému i nákladnému rozpotu

látníniu na duchovenstvo ze svých hojných prostedk nepispla?
Pro inaji míti jednotliví preláti roní dchody až do million korun

áhající. když pece je tu evangelický píkaz chudoby? Kdyby církev ka-

)lická chtla, mohla by u nás zajisté odpomoci všemu nedostatku n-
terých chudšich duchovních a ješt by zbylo dosti na pompu církevních

nižat. Ovšem by se snad musil nkde omeziti pílišný poet eholních

jiných duchovních, kteí lidstvu neprokazují jiné služby, než že trvají na

Mjímáních a modlitbách. Také by církev ušetila svých sil, kdyby jim ne-

opouštla uplatovati se v politické agitaci. ek.

VÉCI SOCIÁLNÍ.
>rostedkováni práce v r. 1910. — Zpráva eské úadovny Všeobecného
pensijního ústavu pro zízence. — Ze sociálního hnutí doma a v cizin.

Zpráva statistického tirádu ministerstva obchodu o sprostedko-
ní práce v roce 1910 zahrnuje 882 sprostedkovatelen, z nichž

6 je zemských, okresních a obecních, 39 spoleenstevních, 143 spolkových

Inických, 6 zamstnavatelských spolk, 15 je spravováno zvláštními

olky sprostedkovacími a 36 rznými organisacemi, 348 je stravoven a
koncesovaných ústav pro sprostredkování práce.

Na echy jich pipadá 335. Moravu 62, Slezsko 33. Dolní Rakousy

9, Štýrsko 97, Horní Rakousy 96.
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Uprázdnných míst bylo hlášeno 725,885, na nž se hlásilo 7g7.iv

nezamstnaných; sprostredkováno bylo 527.987 míst. Jako vždy bylo muž'

ských uchaze nepomrn více nežli míst, na 370.274 míst 453-966 ucha

ze, jichž usazeno 282.143, kdežto ženských míst je více nežli uchazeek

na 325.955 míst pouze 313.231 uchazeek, jichž umístno 232.672; ostatel

pipadá na un.
Dle povolání pipadá na

míst uchaze sprostedkování

zemdlství 63.858 62.330 41249

prmysl a hornictví 350.461 427239 285.117

obchod a dopravu 31-819 39129 12.715

svobodná povolání 5-991 6.897 3-68

1

domácnost 244.100 231.602 172653

Zemská úadovna I ^Všeobecného pensijního ústav t

pro zízence* vykazuje koncem ervence 1912 30.101 lena, z tohc

21.961 pojištnc; r. 191 1 pedepsáno bylo na prémiích 4,078.173 K, r. 1912]

do konce ervence 2,761.809 K, od poátku trvání ústavu 13,471.407 K.j

Vyplaceno bylo na odbytném 221.040 K, na roních rentách invalidnícb,

5310 K, vdovských 1710 K a vychovávacích píspvcích 1830 K. Správní

pebytek r. 1911 obnášel 286.797-63 K. V ukládání kapitálu vnuje ústav

pozornost také akci bytové, uložil asi 120.000 K v hypoteních zápjkách

pro stavby bytových družstev.
|

Úsilí brnnského místodržitelství a živnostenského inspektorátu, abyí

hrozící boj v textilním prmyslu brnnském byl odvrácen,

zstalo marno. 10. srpna zdálo se již, že nalezen byl podklad, na nmž
možno docíliti dohody, když ujednáno bylo zvýšení mzdy o 5 až 30 procent

dle. jednotlivých kategorií; stávkující dlnictvo nastoupilo 12. a 13. srpna

práci. Avšak tu stalo se nco neuvitelného : centrální organisace textil-

ník, aby snížila význam organisace autonomní, jež tyto podmínky ujed-

nala, doporuila dle zprávy »Práva Lidti« na schzi 12. srpna svým le-

nm, aby se dle pokyn separatistických vdc a eník neídili, naež
»svolalo pedsednictvo továrnického svazu dvrnou poradu svých len,
na níž byla podávána zpráva o prbhu a usneseních schze centralist

v Dlnickém dom. V dsledicích tohoto jednáni zakázal dnes (13. srpna)

ráno továrník Weinberger dlnickému výboru svého závodu jakýkoli styk

s naší (autonomní) odborovou organisací. Zakázal dále informování na-

šich dvrník mimo továrnu a o dalším jednání nechtl už ani mluvit.

Po sdlení této zprávy zastavilo veškeré dlnictvo práci a továrnu

korporativn opustilo. Na to odebral se Weinberger k sousední firi'

Brck a Engelsmann, kde sdlil, že dlnictvo u nho práci zastavilo, a žá-

dal majitele továrny, aby se dle toho zaídil. editel závodu prohlásil po

té zástupcm dlnictva, že podmínky, ujednané na místodržitelství, re-

spektovat nebude, zejména pokud se týe zvýšení mzdy, které firma sama
s dlnictvem ujednala. Následkem toho zastavena byla práce i v této to-

várn.
I



997

I

Jakmile se roznesla zpráva o tomto vérolomném jednáni továrník,

liastavcna byl práce také v továrnách Bríix a Rusko a odpoledne došlo pak

[ zastaveni práce a zahájeni stávky ve vAcch ostatních brnénských textil-

ii Ii tux.iiiKH li.t »Ce.st()u separatisniu délnictvo svých |)ožadavk docíliti

niiii/> ' \ šichni do ad Unie textilního délnictva v Rakousku !c volají

entralistr v Ni.ikii ve stávce vydaném, jenž dokazuje, že novou stávku

yvulali jcii, aliy lovili v kalných vodách. Cosi podobného udlali ped lety

plzeské >;ko<lovce, a zabili tam dlnické hnutí na nikolík desetiletí.

\ doklad, že Víde se z historie niemu nenauila a nieho nezapo-

I

Nékteré firmy, stojíci mimo kartel, se s délnictvem po desetidenní

:*iv.-,- dohodily, v ostatních továrnách stávka trvala až do 7. záí, kdy

l>\l zprcstedkujici návrh živnostenského inspektora na zvýšeni

1 o o až 25 procent. 9. záí pak zahájena opt práce ve všech továr-

ní 1. naež zahájeno jednáni o podrobných {Kxlminkách míru. —
Stávka ve vagónce v Kopivnici, zahájená 9. kvétna, po-

lid trvá. ást délnictva ode.sla k regulaním pracím, ást se odebrala za

raci do Cech. Správa závodu dala stávce nacionálni zabarvení, že prý se

autononni organisované délnictvo spojilo s obecním zastupitelstvem ko-

ivnickýin a z dvod nacionáluích táhnou spolen proti nám úmysln a

fepátelsky.« S nnieckými stávkokazy nabyla špatných zkušeností, 90 ná-

inník, získaných v Bukovin, odepelo dlat stávkokaze a odcestovalo.

Ivláštnini obžníkem ze 13. srpna apeltije továrna na veškeré zamstna-
itelc, aby ji podporovali, aby nemusila stávkujícím ustoupit, nebo tto

r bylo našim pokoením a posílením separatistického pražského vedení

iStávkujících dlník«.
Firma popírá sice autentinost tohoto dopisu, ale jisto jest, že veškero

ji úsilí o zlomení stávky je mamo. —
Ncbezi>€í slabých organisací projevilo se optn ve stávce obuv-
k v Litomyšli, kde národní sociálové použili znovu taktiky, jíž

pmili stávku v Chrudimi : nemajíce k tomu oprávnní, prohlásí stávku

skonenu a komandují svoje píslušníky do práce. Tebas jich bylo

lilo, staí tento malý poet k podlomeni stávky. >Osvta Lidu« píše

Iprbhu stávky: Národnsociálni >tajemník ervinka pijel do Lito-

všle a zde podailo se mu zverbovat 33 stávkokaz v adách národn-
ciálniho a indiferentního délnictva, kteí v pátek, dne 16. t. m. (srpna)

provoláváni hanby stávkokazm se strany seciálndemokratické nastou-

i práci .... Zvláštnosti této stávky jest, že nebží tu o rozpory mzdové,

brž smluvni ; firm jde o to, aby smlouvu, kterou uzavela s dlni-

eni, nemusila zachovávat. Je smutné, že práv národnsociálni strana

ppjila se nmeckožidovské firm k tomu, aby podailo se kolektivní

i^puvu zniiti.*

Strana národnsociálni slavila práv jubileum svého patnáctiletého

'áni. Jeden z jejích zakladatel vystavil jí pi této píležitosti špatné vy-

pdení : »Obchod s hloupostí lidskou veden byl ve velkém a je zcela pi-
peno, že za tchto pomr vedlo se zle dlnictvu. Byly zde sice odbo-

re organisace. Ty však sotva sehnaly penz, potebných na podporu

n v nezamstnáni a v nemoci. V pípadu stávek byly bez fond a dl-
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nictvo bylo vhánno do práce a stávkokazectví provádno ve velkém. 1

i z tohoto zloinu na dlnictvu a jeho zájmech uinn obchod, a to,

s poátku dláno bylo z nedostatku, konáno pozdji ze zisku.« —
Poátkem srpna uveden v život kartel prádelen bavlny, r

presentující asi 85 procent výroby. Výroba má býti kontingentována, stej

i domácí odbyt. Kartel uzaven s ptiletou platností. Nekartelované po

niky se zavázaly, že budou zachovávati ustanovení smlouvy. —
Svaz eských kovodlník slavil 18. srpna jubileum svél

dvacetiletého trvání. Založen roku 1892, slouil se r. 1904 s rakouskj

svazem, z nhož 26. prosince 1908 zase vystoupil; se 6724 len konce

roku 1909 stoupl poet len do 1912 na více nežli 16.000. Jmní jel

roku 1909 obnášelo 74.450-16 K, roku 191 1 již 169.827-29 K, pi er
úspšn provedl nkolik velkých hnutí mzdových. —

Odborové organisace v Nmecku vykazují za rok 19

2,421.405 len proti 2,128.703 z roku 1910, z nichž bylo 191.332 že

Píjmy jejich obnášely 72,086.957 marek, vydání 60,025.080 marek, z eh
na stávkové podpory pipadá 17.303.000 marek, na jiné podpory 20,414.0

marek. —
Odborové organisace ve Francii vykazují za rok 19

600.000 len. —
Dle zprávy moskevského svazu továrník zúastnilo

v období leden až kvten 613.000 ruských dlník rzných stávek, kdež

za celý rok 191 1 pouze 103.000. Z dvod hospodáských stávkovalo pou

asi 100.000, ostatní z dvod politických. Pi hospodáských stávka

ztraceno 1,200.000 pracovních dn a 1,800.000 rubl mzdy. Mnoho stav

bylo by dle této zprávy možno mnohem rychleji skoniti, mnoha bylo 1

možno pedejíti, kdyby dlníci mli možnost vybudovati si ádné odboro

organisace, se kterými by pak bylo možno jednati jako s legálními zástuf

dlnictva. Brutální potlaování organisací správou státní zavinuje anarcl

v dlnickém táboe, která škodí jak dlníkm, tak i zamstnavatelm.
Ale ruská vláda zná jen jedny organisace: ernosotnské. Nyní zizu

zvláštní ernosotnskou organisací železniní, která by každé hnutí žele

niních zízenc pedem znemožnila. R.

ŠKOLA.
Uitelské sjezdy prázdninové: Svazu slovanského uitelstva rakouského v Kr

kove. — Svazu nmeckých spolk uit. v Dornbirnu.

Svaz slovanského uitelstva v Rakousku založei

v roce 1908 nenašel si dosud pravý obor své innosti. Dosavadní léta jel

trvání byla dobou více živoení než intensivní innosti. Úkolem jeho

hmotné i duševní povznesení slovanského uitelstva v Rakousku akt
muto úkolu byly uinny pi dosavadním vývoji pouhé nábhy.
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Ve Svazu je idruženo dosud lo zemských orgtnJMci uitel ikých,

t nichž 3 z Cech. 3 z Mf)ravy, i ze Slezska, a z Haliie a i z jižních kraj6

»li.v.in8kých. Dle nánnhíosti je z nich pevážná vétiina. t. j, 7 {esko«lf>-

kých, I polská, 1 tikrajiniiká a 1 slovinská. Nové pHsiupuje ke Svazu

I ne ovsoin velmi malý Spolek eských uitelA v Dol. Rakousich a spolek

vatských uitel t Istry, V celku je ve Svazu sdruženo l)cz posledné

U-ných (Ivou spolkli 27.728 uitelfl.

Výborové schze svazové byly konány ve Vídni. Spolené solidami

iipování Svazu s némcckým Lchrcrbundem se osvédilo a melo nepo*

irlný vliv tia je<lnáni školského výboru HAské rady o zméné I 55. Hl-

11 > zákona školského v tom smyslu, aby byl dán tomuto parag^rafu

kniikrétujsi smysl a al)y v nm byly urité vyjá<leny úpravy plat ra-

l^niiského uitelstva dle jwslcdních ty dietních tfíd úednických a |)OŽa-

k pispívání státu 50 procenty na úpravu platu rakouského uitelstva.

\y jo(hiánich ve školském výlwru íšské rady jsme svého asu referovali

fl !i.i valné schzí svazových delegát kfniané 23. ervence v Krakove
ival o tomto jednání zprávu posl. Konený. Záležitost zmény citova-

: ' paragrafu má býti projednávána na poátku podzimního zasedáni

išské rady.

Jednáno o zmnách základních zákon íšských z roku 1869. Uloženo

v pijaté resoluci všem zemským organisacim ve Svazu zastoupeným, aby

'ložily vvI)oru urité fornuilované návrhy na zmnu onch zákon. Dc-

^^ co íšské rady bude požádána, aby bdla peliv nad tím, aby základní

išské zákony byly všemi píslušnými úady ádn plnny a aby zejména

duch jejich nebyl cestou administrativy v duchu zpátenickém porušován.

V dalších rcsolucích pijatých po píslušných referátech zdraznn
byl požadavek vzdlávání uitelstva na reformovaných stedních školách

a na akademických paedagogiich pi školách vysokých a protestováno bylo

Iproti všem snahám o jakoukoli reformu nynjších pedagogii, zvlášt

o reformu smrem zpátenickým. Vysloven požadavek o náležité vybu-

^dov.íni školství všech slovanských národíi od škol národních po vysoké.
^ vyslovil se optn proti definitiv okresnich školních inspektor;

il, aby inspektoi byli vybiráni z osob pedagogicky dkladn vzdla-
[ných a znalých z vlastni innosti praxe na školách národních, aby byly

vypisovány konkursy na uprázdnná místa inspeklorská, na základ jichž

by okresní školní rady sestavovaly terna a zemská školní rada aby ze

sestavených teren inspektory jmenovala. Na základ neblahých zkušeností

s definitivními inspektory v Halii vyslovil Svaz pání, aby definitiva

haliských okresních školních inspektor byla zrušena a aby i tito inspek-

toi byli zatímními. \ další resoluci tlumoen požadavek všeho uitelstva

po náležitém zastoupení stavu uitelského ve všech školních úadech, a to

vtííenými zástupci, a vysloveno pání, aby do všech školních úad a

vlášté do zemských školních rad a ministerstva vyuování byli povoláváni

\ ferenty osvdení školští odborníci, znalí z vlastní prakse všech ka-

vgorií škol, a aby i na místa vicepresident zemských školních úad, jež

sou dosud po vtšin privilegiem právník, byli povoláváni školští odbor-
líci. Konen vznesen apel na íšské poslance v tom smyslu, aby se pii-
lili o brzké ukonení jednání o zmn § 55. . z. školského, jakož i o usku-

NAŠE DOBA. R. XIX., í. 12., 1912. 20. lii. 59
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tenní ostatních návrh, schválených k lepšímu zabezpeení hmotného

postavení uitelského.
*

Také Svaz rakouských nmeckých spolk uitel-
ských ml v ervenci ve vorarlberském Doirnbirnu souasn s Freie

Schule svj sjezd, aby na nm zaujal stanovisko k rzným politicko-škol-

ským a stavovským aktualitám. Pi jednání o hmotném zabezpeení uitel-

stva bylo si stžováno do jednání jak vlády tak kruh poslaneckých na

íšské rad i v zemských snmovnách a ukazováno nepokryt, že pravou

píinou neupravování uitelských plat není nic jiného, než nedostatek

vážné vle uitelstvu pomoci. V resoluci v této píin pijaté zdraznn
byl apel na vládu a zákonodárné sbory, aby uitelské platy upravily ve

smyslu § 55. . z. školského.

Druhou palivou aktualitou byl návrh liberálního ( !) poslance dra.

Steinwendera na snížení povinné školní docházky, na nmž se usnesly již

nkteré zemské snmy (korutanský a j.). V eech k tomuto thematu pro-

nesených bylo právem zdraznno, že v ochran íšského zákona školského

teba spatovati základní podmínku veškeré svobodomyslné politiky ra-

kouské. Resoluce jednomysln pijatá je uritá, vcná a rozhodná. Zní:

»Nmecké uitelstvo rakouské pokládá za svou národní i vlasteneckou po-'

vinnost, aby se postavilo se vší rozhodností proti t. zv. »školské reform«,

na níž se usnesl zemský snm vévodství korutanského na podnt poslán

r

dra. Steinwendera. V zamýšleném zkrácení školní docházky z 8 na 6 li

teba spatovati nejvtší nebezpeí pro duševní i hospodáský rozvoj na-

šeho národa. Poslední dva roky školní jsou práv nejcennjšími pro vý-

chovu a vyuování, protože vnímavost žák je v této dob nejsilnjší. Od-

padnou-li tato léta, ztratí se as ku prohloubení a upevnní vdomostí

v uebných pedmtech prakticky nejvýznamnjších, a tak se stane, že

nmecký národ bude tžce poškozen pi hospodóské soutži s národy, f

kteí se k takovému smutnému snížení všeobecného vzdlání nikdy neod-

hodlají. Užívání dvanáctiletých, tle.sn nevysplých dtí k tžkým pracím,

nebylo by jen ukrutností, ale psobilo by také niiv na rozmnožení a ší-:

ení nmeckého kmene v Rakousku nejen tím, že by se zvýšila hmotná'

konkurence, ale také tím, že by se tím pisplo ku zvýšení úmrtnosti.

Steinvvenderovy návrhy školské jsou proto tžkým národním i hospodá-

ským nebezpeím pro náš národ.

Nebezpeí toto zvyšovalo by se pirozen znan, kdyby byly usku-

tenny ostatní návrhy, t. j. kdyby se mšanské školy omezily nebo docela

zrušily, kdyby bylo zavedeno vyuování polodenní na školách venkovských,

kdyby byly etné tídy a školy zrušeny a tím poet žactva na jednotlivé
I

\ídy rozmnožen. Naše škola byla by tím stlaena na nejnižší niveau.

tyleté pokraovací vyuování, poslancem dr. Steinwenderem zav^

dné, nemže býti náhradou uvedeného zkrácení školní docházky. Vyuo-
vání toto bylo by omezeno pouze na nkolik týdenních hodin vyuovacích!

a stalo by se pro nepekonatelné místní obtíže a pro nemožnost donucova-'

ího provádní tém všeobecn pouze naízením papírovým.

Uitelstvo vyslovuje se s tímtéž drazem proti reformám uitelského!

vzdlání ve smyslu Steinwenderov. Uitelstvo mže vidti pokrok Vt
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I m pedbžném vyškoleni pouze v rozšíeném a védccky ncj intensi v-

.jsim prohloubení svého vzdélání, ale nikdy ve vzdlávání v praktických

znalostech hospodáských. Zvláštní vzdláváni uitel pro msta a venkov

teba uitelstvem co nejro/.hf)dncji zamítnouti, protože pi dnešní hospo-

dáské soutži potebuje rolnický stav práv tolik všeobecného vzdlání

jako obyvatelstvo mst.

Nmecké uitelstvo je ochotno s]>olupfisobití cr) nejochotnji pi re-

formách dnešní náro<lní školy, které mohou vyuováni školní zlepšiti a

vydatnjší prospch zajistiti. Zlepšení takové však vyža<luje úplné obno-

veni luzkrácené povinné osmileté docházky školní, jak l)yla v íšském zá-

kon školském z rokai 1869 vytena. Jediné reformu v tomto smyslu mže
pokládati za i)okrokovou.

Stcinwcnderovy navrhované zmny jsou v nejhorším stupni zpáte-

nické a i)ro náš národ zkázonosné. My, nmetí uitelé, je oílmítáme a li-

tujeme co nejhloubji, že práv ze svobo<lomyslného nmeckého tábora

ozval se hlas po zhoršeni národní školy, jaký byl dosud jen programovým

bodem ultramontánfl.

Nmecké uitelstvo rakouské oekává od každého svobodomyslného

poslance bez rozdílu stran, že bude pokládati za svou národní povinnost,

aby stál uitelstvu po boku v boji proti dalšímu snižování školní docházky,

která byla již školní novellou z r. 1883 znan okleštná.*

LITERATURA.
Krásná:

F. X. Svoboda: V našem vzduchu. Spis svazek XV. V Praze 1912. (Na-
kladatel J. R. Vilímek.) — Ladislav Aladin: Jsem dit bolesti. Básn.
V Praze 1911. (Nákladem vlastním. V komissi u eského lidového knihku-
pectví Springerova.) - Karel Štdrý: Komedie lásky. 1912. (Plakovy
knihovny svazek IX) — Václav Hlaváek: Melodie mládí. V Praze 1912.

(Nákladem vlastním.) — Josef Kálal: Rolniky. V Praze 1911. (Naklada-
telské družstvo Máje.)

Verše, jež s názvem V našem vzduchu jako další svazek

svých sebraných spis vydal F. X. Svoboda, vznikly v letech 1882 až

1908. Hledíme-li na tuto dobu dnes, jist ji mžeme pokládati za jednu

;Z nejvýznamnjších period svého vývoje kulturního a národního; jest to

v základ dioba, v niž velý nationalismus skíživ se s prvky moderních
,i^ei razil cestu k sebevdomému, kritickému individualismu a na tom
základ rostl rozhodný pokrok. Cekali bychom, že z básní, jež vznikaly

za tak dlouhé, pohnuté a plodné doby. zejm mluviti bude toto neped-
pojaté vdomí, že budou ohlasem a komentárem epochy, kterou básník

mohl sledovati ve všem rušném prbhu, bohatém nadjemi i zklamáním,
odvahou i pochybnostmi. Není tomu tak. Básnická kniha Svobodova
není symfonií, jejíž vdí vta by byla projevem vítzné radosti a hrdé.

r
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národní mužnosti, jíž bylo dopráno stanouti o znanou m&tu výš, nýbrž

jest v podstat knihou neasového romantismu, který pres svou naiv-

nost (v dobrém smyslu slova) a nepopiratelnou lásku k rodnému kraji

a vlasti budí dojem opoždnosti. Celé té dob mohlo by se dáti v elo motto

jediné, verš Nerudv; >Jak lvové bijem o míže a jsme zde v kleci jatí«.

z nhož mluví síla, nepodajná výbojnost, touha po inu: F. X. Svoboda

však jako jednotlivé oddíly knihy oznauje mdle symbolickými slovy

»Bez vyhlídky*, >Sny a modlitby*, »Ranní ervánky* nebo je uvádí sen-

timentálním mottem »Vystoupili jsme na rodný chlum. Všude jen mlhy

byly«, tak utkvívá celkem v pessimismu, mkkém a elegickém, s jakým na

historické epochy hledl Trebízský. Vidí ve vlasti jen tmu a strašný klid;

když se nad ernými chlumy zvedá msíc, zdá se mu divnou lebkou, jakoby

z hrobové tmy podíval se do ech kostlivec; nad Prahou leží šedá mlha.

do níž erné vže trí jako špiaté heby; echy zdají se mu domovem in-

valid, v nmž stárneme a žijeme starým snm a chab pekládáme

stydlé ruce. Zdá se, že trochu starovlastenecky chápal i vnikání moderních

živl do eského života, obávaje se, že ti, kteí vydávají se za apoštoly,

jsou draci, jež nutno povraždit, »abychom eskou duši svou, - princeznu

vky zakletou - z dráp zhoubné síly - vysvobodili*, za to však když

jeho lesník nkde na Skalce stane na ostrohu (»by mnich ho neshlé*).

pi pohledu do kraje jižních ech nutn vzpomíná si na Husa a na Žižku.

a když básník u zámeckého parku cizáckého pána spati zdravého eského

hocha, tu na nm pozoruje: »Zrak jeho zplál, jak rozžal by jej osud. -

Snad v hochovi tom u cizácké pýchy - se Žižkv ohe rozncoval dosud.*

Emancipuje se sice z takového romantismu v závrené básni »Blaník«,

v níž apeluje na vlastní sílu a udatnost, tak jako v »eské romanci,

i »Domácí zpovdi* velebí procitlou píse národní a její význam pri)

eský život, chce kráeti ve šlépjích buditel a nechybí vbec v jeho

básních projev odhodlání, povzbuzení sebe sama a víry v lepší píští — i

jeden celý cyklus nadepsán jest >Vící srdce* —, ale vše to pohybuje se

ve vyježdných kolejích a takka vykázanou cestou, a hlavn nepodává

svdectví o prožití tžkých vnitních zápas úastnného eského lovka.
Místo síly ideje pevládá hebká náladovost, která ráda pechází v tušení

ehosi velkého, v historickou vzpomínku a sociální postehy. Literárnímu

historikovi by se byl básník zavdil, kdyby k jednotlivým básním byl po-

znamenal datum vzniku ; bylo by tak spíše snad možno vysvtliti si opa-

kování leckterého motivu, které jinak pi nevelké invenci a obrazotvor-

nosti psobí jen monotónn.
S divným asi pocitem Ladislav Aladin vydával první knihu

svých básní Jsem dítbolesti... Je pesvden, že bude poklá-

dána za podivnou, ba pímo smšnou, že nebude míti úspchu u davu,

ale sám ji pokládá za nevšední a originální. Aby své básn obhájil aspojS

ped soudci povolanými, napsal k nim obšírnou pedmluvu. V ní ujišuje, že

kniha jeho básní jest »vrným obrazem duševního processu, prožitého ne*

spokojenou, životem a jeho zákony a mravy zmuenou duší, hledající

pravdu*, že vyliuje cestu, kterou autor kráel, »než vymanil se ze všech

vliv života i hmoty*, ale zejména prohlašuje, že nejsilnjší projev života

vidí v tom, aby lovk — nežil, aby totiž nežil života hmoty a tla, kdežto
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život duše tmusí býti vyžit až do nejvyšších extasí a vzntc, nebo bolett

a radost duše mže býti nezávislá na pocitech tžla a musí se z vliv a

pání tla vyprostiti úpln. Autor prý dal se proudem zcela novým, vla»t-

níni, šel prý cestou, kterou ped ním nesel dosud snad nikdo, a ta novo*t

spoívá v tom: zavrhl život, kde dílo je krásné a velké, život však zstává

malým u sl.-.hým. a vytvoil si >zákon«, že oboje, život i dílo musí býti

veliké a isté, stojné a pravdivé; »jcn malý i lépe eeno slabý umélcc

dovede krásn tvoit a špatn žít . . . velká, silná duše musí krásn tvoit

i krásn žít; teprve pak nabývá její dílo cenyt. Pak autor trochu hubuje

na diišíii literaturu, klorá nemá umleckých individualit a jde jen za

úspcIuMu (kivu, na kritiku, která prý vtšinou posuzuje dílo dle osobních

vztah k autorovi a s ohledem na tenáe mlké a všední, a zamítá rea-

lismus v literatue, který prý zpsobil, že fantasie a talent se pežily a za

jediného umlce se pokládá jen ten, kdo dovede dobe fotografovati

skutenost. Posléze pak nový básník prohlašuje, že duši své dal mluviti

tak, jak skuten cítí, »— však vychoval jsem ji tak, aby cítila sku-

ten tak, jak druzi jen imaginárn sní — —c Krát eeno

:

hlásí se k slovu novoromaiitik s jistou nuancí reálnosti, jež spoívati má
v tom, co práv uvedeno, že duše musí být pro pocity a pedstavy jaksi

zpracována. Reálnost dost nejasn nebo nepesn vyjádená, ale smysl

její jest ten, že autor by chtl básnicky vyslovit jen to, co -skuten prožil:

což ovšem dávno není novum, neznamená dráhy ani proudu nového, a

pi emž naprosto problematickým zstává autorv zákon, dle nhož pouhá

,
imaginárnost ehokoli velkého a krásného, by se vsuggerovala ve skute-

nost sebe víc. eo ipso už má znamenati také veliký a krásný skutený

život — ne, bolestné tragiky spoívající v rozporu mezi životem skute-

ným a touženým nikdy nebude možno obejíti pouhým katechetickým roz-

kazem. Nicmén, po tak drazné konfessi, jsme ovšem duchtivi seznati,

co tedy autor prožil, v em jeho život a dílo se kryjí, a hlavn v em
vidí velikost a krásu života. Najdeme báse »V agónii*: v ní básníkovo

tlo odumírajíc podléhá duchu, ^pemožena jest hmota, strhující duši

násiln k zemi - a zakrývající svými ernými kídly pvaby vznešené

istoty... dokonena jest kniha života mého patícího hmot; - svázána

v tžké kovové desky, v nž vryt jest znak její, — tlo; - uzavena
tólou peetí, v niž vtisknut jest znak vítzství — Kristus*. V básni »Tlo
raé bledé « povzbuzuje tlo, aby se nebálo Boha, nýbrž jen smrti,

hrobu a erv, nebo tm patí celé, ti je znií, schvátí a stráví, prolezou

maso, vypijí mozek, vyssají srdce. V básni »Mj zloin v chrám* vy-

znává lásku Kristovi, jehož kamenné tlo líbá »horce, nedokav*, z jeho

ran a utrpení ssaje sílu, nebo Kristus trpl jen krátký as. básník však

trpí celý život. Proto když hledajícímu » Život a Pravdu« vstoupí do
cesty žena, s odporem ji odkopne: vidí v ní jen obludu, jejíž blostná prsa

jsou pro nho jen dvma kupkami erné a odporné hlíny, její údy jsou

pro nho jen shnilé a hnusné, ci kalužemi bláta, vlas cáry vlajícími

z hadr, jest mu nestvrou, píšerou, démonem smyslných vášní, po kterém
plije, nebo »po nových zápasech volám, po nových vítzstvích toužím*;
proto vztekle peskuje své vášn (>Mým vášním*), pro nž nemá výrazu
jiného než: vychrtlí psi. krvelaní vlci, odporné hyeny, úkladní tygi.
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páchnoucí tchoi, hnusné krysy, temní upíi, syiví hroznýši, draví orli,

supi a jestábi, kteí se rvou o jeho tlo a jež on musí zniit a zdrtit.

A pi tom doufá, že vzplane mu ohnivé slunce, »z tajemství Neznáma

pece že Svtlo mi v duši mou skane« (j>To v nitru mojim [ !] «).

Takových dostává se nám odpovdí k dychtivé otázce. Verše takové mže
psáti jen ten, kdo nejen nemá pontí o tom, co znamená žít, ale kdo život

pímo przní. K istot není potebí udusit smysly a ve všem živelním

spatovati hnus, to je morální zvrácenost; v askesi a líbání deva nebo

kamene není život duše, je to obyejn potmšilé modloslužebnictví lidí

bez duše, v nmž nikdo nenajde velikosti a krásy; chtít ubít tlo a nechat

žíti jen duši tak, jak si to pedstavuje autor, je prost nesmysl. Autor

daleko pekonal »Krpje svtla« Oldicha Novotného; nebylo toho teba.

»Dialogy Komedielásky jsou vesms krvav tragické,* pozname-

nává Kareli^tdrýv doslovu své knihy. To poznati ml vlastn pene-

chati nám samým a tvrditi to o všech nemže ani on sám. teme-li na p.
dialog »Jus primae noctis«, v nmž stedovký šlechtic v panském salon

se starožitným nábytkem rozmlouvá se svým moderním potomkem, mla-

dým hrabtem o tom, jak ve stavu šlechtickém bývalo díve a jak je nyní,

nepekvapí ani údiv starého aristokrata, který nedovede pochopit velkého

sociálního pevratu v pomru mezi šlechtou a poddanými, ani jeho neznalosti

Schopenhauera a Wildeho (konstatovaná ne práv vhodn), nýbrž konec

hovoru : že starý šlechtic po každé užil svého práva jus primae noctis, jenom

jednou uinil výjimku, a tou byla — jeho žena. Je zejmo, že celý teui

dialog jest psán pedevším proto, aby se uplatnil tento vtip. Podobn v dia-

logu »Zkouška«, v nmž durdivý výjev mezi mužem a vdanou ženou v mlá-

deneckém pokoji aranžován jest jen proto, aby se mohl na konec citovati

CatuUe Mendés. Krvavou tragikou nevyznauje se vbec žádný z dialog.

Ale nepopírám, že autor dobe pochopil smysl i úel charakteristické ironie

Schnitzlerovy a že s obratnou schopnosti jde za tímto svým vzorem;

sotva se mýlím, že jím j«st Schnitzler spíše než Jonathan Swift, jehož

se autor dovolává. Pokouší se vytvoit úinnou satiru, k níž dávají pod-

nt pedevším zvrácenosti v pomru mezi mužem a ženou, v lásce i man-

želství, v nichž se skrývá lež, neupímnost i nevážnost v pojímání obapol-

ného pomru, který ne vždy bývá láskou, se vší malicherností a ješitností,

jichž jsou schopni muž i žena, a iní tak autor vždy s dialektickou leh-

kostí, která jako by ani nechtla sestoupiti hloub; vytvoil nkolik eroti-

ckých šarvátek, pi nichž vyhrají ob strany, ne vždy bez násilných obrat,

jimiž rozjetému dialogu dá se v rozhodné chvíli smr k vypotenému
cíli (>Pomsta«, »Jmeniny«, >Rozvážná žena*). Jedno nebezpeí autorovi

pi tom hrozí: aby neupadl v triviálnost; jeho >Manželská sonata« v né-<

kterých ástech nemá k tomu daleko; jest na píklad teba k tomu, aby se

vytkla ženská líbivost, sahati zrovna k Ibsenov Noe a uiniti z ní prázd-

nou fintilku, které jsou nové šaty vším? Není Ibsenovo drama opravdu
krvav tragické a myslí autor, že svou ironickou persifláží dodá pípadu
traginosti vice?

Ani tak malá knížeka, jako jsou Melodie mládí, na jejíchž

tyiadvaceti stránkách Václav Hlaváek otiskuje nkolik svých

básní, neobejde se bez pedmluvy; chce prý autor zobraziti své mládí i
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spišo >ku9 svého mláu a i)roto, jako louhy a radost te života, není prý jeho

»knih:i« dosud ješté vyhranna. Má pravdu, a mohl tedy trúti strpení

;

knižk:i ji- píliš drobná a nijak zvlášt výrazná, aby mohla míti význam ta-

kový, jaký níiixfvidá vábivý titul. Ncchmc své schopnosti (a ty autor má)

uzrát a prohloubit.

Josef Kálal nazval své Rolniky verši humoristickými. Jeho

htimor tkví v nczmarnó ra(k)9ti ze života, z pírody. Nic není h to, aby

mu zkazilo dobrou náladu, teší jej jarní a letní krása pravé tak, jako

podzim n zima. nad nimiž básníci pravidelné naíkají a sesnmtní. Kálal

nezná scntimcntálnosti ani unylo.sti, jeho verše se tou jako mluva zdra-

vím kypícího, spokojeného lovka. Kniha tato jeví ji.stý pokrok proti

autorov knize dívéjši »HI)itovní cestou*, je také formáln vy.spélcjší,

ne ovAom vesms; nejednou (»Nebyly opatené*, »Až tehdy srpen tu«) se

píliš hlásí k slovu homo rusticus. —ej—

Pouná.
Cai Jatho: FrOhlicher Glaube. Kin AndachtsbQchlein. KOln, Ncubner 1911.

— V. J. Dušek: O základech umlecké výchovy v moderoi ikole. V Praze

1911, nákladem Ddictví Komenského.

Carl Jatho : F r o h 1 i c h e r Glaube. Ein Andachtsbiichlein. Kóln,

Ncubner 191 1.

Jatho má za sebou život veliké a úspšné práce. Za jeho procesu tisí-

cové zvedali pro nho svj hlas a sami soudcové uznali jeho plodné p-
sobení, zvlášt v kruzích odcizených nejen církvi, nýbrž i náboženství.

Stoji už na té výši životní (je šedesátník), s níž chápeme význam svtel

a stín, vrcholk a údolí v osudech lidských. Jeho práce jako duchov-

ního, jeho publikace, by nemnohé, i jeho proces ukazují muže duševní

vysplosti a sebekázn. Jeho sbírka náboženských rozjímání a úvah

»F r o h 1 i c h e r G 1 a u b e« je jeho credem. Je výrazem víry, jež, jak

už titul naznauje, stala se autorovi pramenem isté radosti ze života

a lidí. Vítzství svtla nade tmou, lásky nad záštím, svobody nad otroctvím,

víra ve vli a schopnosti lovkovy, ve vítzství dobra a pravdy a ve

vítzství lásky pedevším jsou tu tóny pevládajícími. Zdroj a základ

všeho jsoucna a bytí, vné dní, vný pohyb a ruch a nekonený vývoj

je Jathovi pravdou, dobrem a pedevším láskou samou. A už názor jeho

oznaíme pantheismem i panentheism.em (theistou není), je hlavním jeho

znakem víra v pravdu, dobro a pedevším lásku jako obsah a vlastnosti

prazdroje a prapríiny všech vcí a všeho bjiií, nikoli v pouhou nutnost

a zákonitost. Jatho usiluje o osobní vztah k takto pojatému základu všeho

jsoucna a pesvdení jeho blíží se tímto úsilím theismu. (Dkaz, že

upímná myšlení náboženská v jádru svém se sbližují, ano stýkají, a že

názvy theismus. pantheismus, panentheismus oznaují jen rzný ráz

. myšlení náboženského, nikoli odlišné cíle.) Rozdíl ovšem je: Jathv základ
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a zdroj všeho bytí uplatuje a vždy uplatní pravdu, dobro a lásku vnitní
,

nutnosti, nikoli vlí. Oddejme se mu dtinn, ponese nás k výši, ale nikoli

z otcovské, nekonené lásky a dobroty k naší osobnosti, nýbrž z lásky

a dobroty, jež je zákonem, jež nutn musí pojati i nás, jako stvoeni
,

všechno, ve své psobení, jež nemá zvláštního porozumní pro naši od-
,

lišnost, pro naše jedinené zápasy a touhy, nýbrž jako veliká, majestátní

vlna pozvedne k výši vše, co moci a síle její se oddá.
|

Bh Jathv je vné dní, vný pohyb a ruch, nekonený vývoj, roz-
;

séva a sím v jednom, vná síla ve vné látce, nevtsnaný v prostor
|

a as, duše svta, jež proniká všechny jeho projevy, dobré i zlé, ne-

konená, soucitná, výkupná láska. Mezi ním a svtem není rozdíl v pod-

stat, je pouze rznotvárnost a svéráznost síly a formy. Tak Jatho vy-

pluje a uruje svj pojem Boha, pojem pi vší bohatosti a vznešenosti —
objímá svt hmoty i ducha — matný, poskytující jedinou možnost po-

mru k sob, vplynutí a oddání se. Výsledním náboženským pocitem je

také Jathovi vdomí, že neseni jsme proudem vného dní. Do svého
j

pojmu Boha vkládá Jatho vrcholné dobro: Bh je mu láska sama. Ze i

samého pojmu dní nevyložíme však nikdy dobra a lásky. Mže pouhé i

dní samo sob býti cílem. Vyvolává-li námitky pedstava Boha ve smru i

osobnosti, vysoko nad osobnost lidskou, daleko vtší námitky staví sé

proti víe, že vné dní je láska sama. Víra, duševní stav lovkv, vy-

volaný a vyplnný pomrem jeho k Bohu, projevující se prociováním i

všeho velikého v jeho velikosti, ponoováním se ve vznešené, porozum- i

ním svtu a životu, radostí nad vítzstvím sil vyšších nad nižšími v lo-

vku i kol nho, rodí se dle Jatha tam, kde v lovku stýká se dni dvojí :

,

vnitní a vnjší. Shoduje se tu Jatho s jinými mysliteli náboženskými
]

(na p. se Sabatierem), nechává však, vzhledem k svým pedpokladm,
otevenou otázku, pro Bh, vné dní samo, sám vný pohyb a rucli.

dvojí se ve vdomí lovkov v dní vnjší a vnitní, pro lovk po-

ciuje a uvdomuje si rozdíl mezi tímto dvojím dním, jaký je pomr obo-

jího dní a pro z jejich styku rodí se vrcholný duševní akt lovkv.
Je pece lovk Jathovi dítkem svtla, dítkem božím, nejdokonalejším, nej-

vyšším a posledním zjevením božství ve všemmiru, jenž nerodí se z híchu,
nýbrž vznik svj dkuje nejsvtjší slavnosti životní a v hrudi svojí nese

štstí, svtlo a radost. Pi tom není vnjší dní Jathovi prese vše úsilí,

srovnati myšlení a cítní náboženské s výsledky moderní vdy, hádankou
rozluštnou, nýbrž plno zázrak. Zázrakem jsou i jemu vrcholky rstu
duševního a hlubiny životní, kde všechna hnutí pvod svj berou, kde

zaátky dní halí se v závoj tajemství. Zázrakem je mu život sám a nej-

vtším suverénní genius, boící a trpící, jehož nikdy nemá lidstvo s výše

strhovati a jehož uctívání samo je náboženstvím.

Ceny názor náboženských nelze však miti v prvé ad jich my--

šlenkovou pesností, nýbrž jejich ho<lnotou životni. Pomr lovka k lo-
vku, diktovaný názory náboženskými, je jediným ovením a mítkem
pomru lovkova k Bohu. V tom smru je Jatho veliký a nedostatky jeho

náboženské spekulace mizí ped vznešeností jeho morálky z jeho nábo-

ženství vyvrající, za níž stojí všechen jeho život. Liberální theologie

nmecká nehájila také jeho theologických názor, nýbrž žádala úctu a
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iznání jeho povaze a jeho innosti. Knížka Jathova je plna vroucího, ra*

lostnclio smyslu pro život lidský |K) všech jeho stránkách, pro v&cchna

eho svtla i stiny, radosti i žaly, pro všechno lidHké utrpení, pro všechnu

/clbu krásy pirodni i utnclc, nant-jvýš pak pro vclkoni lidského ducha,

)ro duchy tvrí a vdí. Nejvtší hodnotou životní, ncjvctšini šlech-

ictvim lovékovýni je Jathovi láska, jež je mu vrcholem krásy a vývoje

idského. je jedinou cestou ku poznáni Boha, jediným osvédením lásky

c ncniu. Jediná láska, jež všechno trplivé snáší a všcnui véri, všechno

^koná a mosty klene nad pro|)astmi, jichž by nev/klcnula žádná moc a

idný K^'nij, jež nenávidí utrpení, silná je a nieho se neleká, jediná láska

e nesmrtelná, kdežto vše jednotlivé pomíjí a vplývá ve vééný proud déní.

(ežíšovo jji^ikázáni lásky, na nmž všecken zákon záleží i proroci, zdfi-

azuje takto Jatho svými slovy a plní celým svým životem. Vedle výtek,

•e na p. jeho pojem Hoha je nekesanský, že názor jeho o vrozené do-

)rot a tlokonalosti lovkov píí se uení církevnímu i kesanství sá-

nému, zle vytýkán byl Jathovi jeho názor na Ježíše. A pece jasná jsou

.lova Ježíše samého (Mat. 7., 21.) o tch, kdo mu íkají >Pane, Pane,c

i o tch. kdo iní vli Otce jeho, kterýž v nebesích jest.

Jatliovi není Ježíš Bohem a dsledn ncni mu také absolutní normou
» náboženství, ncekl mu posledního slova o Bohu a našem pomru k nmu.
)ovolává se podobenství o kupci a perle na dkaz, že Ježíš nepostavil se

ako prostedník mezi Boha a híšníka. Ani pro víru, ani pro život lidský

levybudoval systénm a na všech polich životních vzorem nám býti ne-

nfiže. Jsou širá pole innosti duševní a mravní, která mu byla cizí, zatím

"0 nás dotýkají se významn a neodbytn. Lidstvo ve své práci kulturní

lastoupilo nové dráhy, jichž cena a potíže byly mu neznámy. Zbožnéní

ežíše stížilo a stžuje jeho chápání. Byl církví povýšen na trn božský,

»dkudž však vládnouti musí dle vle a zájm jejích. Jeho božství zatlailo

' pozadí velikého lovka, jenž kdysi z Nazaretu vyšel, pímý a otevený,

emný a mírný, i v rozhorlení vznešený, i v boji ušlechtilý a prozáený
eplou srdeností a spravedlivostí lásky, s vírou v pochode ve vlastní

irui, obtoval se pro bratry obtížené a klopotou znavené, dm otcovský

'elkodušn otevel i dtem pobloudilým a synm ztraceným, až v temné
loci na kíži zhaslo jeho záné oko . . . Jako odmítá Jatho Ježíšovo božství,

ak odmítá víru v tlesné z mrtvých vstání jeho, o nž Pavel opel všechnu

íru v Ježíše. V nás-li Ježíš z mrtvých nevstal, praví Jatho, je mrtev,

; povstal-li z mrtvých v naší duši a v našem srdci, žije on a žíti budeme
my. Jen pak uskutení se íše boží, vláda pravdy, dobroty a krásy, lásky

i svobody v srdcích lidských, vítzství svtla nade tmou, síly nad slabostí,

amostatnosti nade vší nedosplostí a nezralostí.

Jatho staví se proti stžejním dogmatm o Ježíši, jako se stejn
tiéti nim staví na p. Eucken, a proti mylnému pojímání Ježíše jako nej-

vyššího životního vzoru pro všechny doby, pomry i lidi. Mylný a nená-
boženský názor ten však Jatho myln potírá. Nebo každý dkaz, že Ježíš
itmže býti absolutním vzorem životním, penáší význam Ježíšv na pole

lepravé, svou negativností ho snižuje a svdí, jak nepln bylo pochopeno,
o Ježíš vykonal : postavil lovka tváí v tvá Bohu. Ješt choulostivjší

dá se mi Jathv sklon, chápati Ježíše symbolicky jako život sám a lásku
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samu, jako vn se prýštící a dmoucí potebu tvoiti, jež lidské zbožšu

a božské zlidšuje, jako svatý pud po svobod a vykoupení, jenž peho

nocuje pomíjitelné ve vné a trvalé. Touhle stezikou už totiž kesanst

šlo a došlo k — dogmatm. Katolictví se svým uctíváním sošek, obraz!

a pod. jasn dokazuje, kam v ná1x)ženství vede práv symbolismus. Pe
obražená pravda, idiea mizí totiž pomalu v parádní theoretickou zbroj ni

a pro praksi, pro náboženský život sám zbývá jen symbol.

Význam díla Ježíšova chápe však Jatho životn a plodn a ve sho(

s nejlepšími mysliteli o Ježíši. Ježíš oistil dle nho náboženství od om
zených národních nadjí a plán, ukázal lidstvu, že ábel belzebubem v

mítán býti nemže, že nemže totiž býti zapuzováno záští násilím, nev

domost soucitným opovrhováním, faleš zbožnou lstí. Dal lidskou ví i

v hodnotu lidské duše, radostnost milosrdné lásky, svobodnou volno

pesvdení. Rozjasnná modrá obloha nebeská klenula se mu jako sted

nad stanem zemským, kde mlo se to hemžiti bezpoetným národem brat

a sester. Snaha v ped je jeho ddictvím. Neklidní jsou jeho páteli, sytý

je nebe zaveno. Komu v duši plá jen jiskika ohn, jejž on kdesi i

zemi zanítil, co živ cítí, oproti vnému životu povinnost tvoiti, jedna

pátrati a hledati. lovk silný, sílu pijímající a sílu plodící, to je vznešei

cíl djin, jejž Ježíš v duchu vidl, by v obraze asov a místn omezenéi

Jeho íše boží nepinese žádné zízení sebe lépe uspoádané, žádné ue
sebe bysteji promyšlené. Hledati jí musí každý sám, je plodem, výtžke

práce osobní. V lidském srdci vzklenul Ježíš záivé nebe nové. Tam spi

vají nebe a zem a pozdravují se jako pátelé, kteí se smíili v praví

a lásce. Hlubiny i výšiny, celý nekonený svt a jeden nekonený B
vše odpoívá a innost svoji rozvíjí v tiché komnat duše lidské.

Toto pojetí Ježíše a jeho díla je samo už odsouzením tradice a círb

jež místo ochránkynmi náboženských sil staly se jejich brzdami a d

siteli, ale je jediné plodné a úrodné pro dobu naši i vky píští.

Mžeme pochybovati v základech pantheismu, o poslání jeho náb

ženském pro lidstvo v celku, o mnohých názorech Jathových. O jedno

však nad knížkou Jathovou pochybovati nemožno: že byl to krásný živc

jenž v podzimu svém dýchá takovou vní lásky a dobroty a v ší i d

rozestírá jas a zái. radost a smír, teplo životní síly a odvahy. A povžc

zstane pece jenom krásný a dobrý život sám nejlepší odpovdí na ne

tžší otázku lovkovu: Jak žíti? Jan Zachoval.

V. J. Dušek : O základech umlecké výchovy v m'

drní škole. V Praze 191 1, nákladem Ddictví Komenského.

Spisek, poslední vtší práce pedasn zvnlého eského pedagog

historika a dialektologa, nechce snad snésti dohromady to, co je každérr

pístupno, a nechce býti kompilací všeho, co již napsáno v posledníc

letech o této módní a moderní otázce, nýbrž podává jen nkolik kapit

o umní, pírod a jich esthetickém vnímání, k nimž auktor, duše umlect

cítící, došel vlastním pemítáním a dlouholetými praktickými zkušenostr

v eských školách stedních. Dušek — ovšem docela právem — klac

umní za rovnocennou složku mravní kultury lovka vedle nábožens

a názoru na svt (vdy) a rozumí proto umleckou výchovou vb(

zušlechtní smyslu mládeže pro krásno a zárove praktický výcvik v nn



leils vedle stránky receptivní, na níž kc neprávem také u nás redukovalo

Uo cd hnuti, klade dOraz i na n\H>i\\iuú, tMian jen rudimentární

iiKM iooké tvoeni. Ncméné správní vykládá, že vedle tvárného krásna

nesmi l)ýti xntK-dbávánn nni Inullm ani Hlovné krásno (|)oesíe), pro néž, jak

MJc iloklady z <létskélio života, má dité íhI |>oátku živý »my»l. ani k<>-

(• cHtlutiokc vnimáni krás prirodnicli, jichž výchovné ceny nelrc vflliee

niiiii nnliraditi.

l'o stránce nuthodickc hlavni véci jest. ahy »c na cit a vkus ditéte

(iflsohilo co možná hczprostcdn a nikoli výkladem zbarveným sklonností

ití vykladatelovou. Neuiti se vskutku divat na íihraz, |K»)ilouchat hu-

skladhu, isti básciV ahy |M)zon>vatel, iwsluchaé ncU) étrnáf pochopil

I. smysl ci dticha unjcieckcho díla, to pirozený úkíd tunélccké vý-

\. jež proto nesmi snad, jak se leckdy navrhuje, hrazena býti né-

! smjstavnou a abstraktní theorii uméni a jeho déjinami. Rozumí se,

isk opt a opét zdrazuje, že i v umlecké výchov teba pimknouti

umni národnímu a akcentovati vlastenecký moment; vedle toho —
je nejzajímavjší novum jeho knížky — je mu umlecká výchova

; cestou, jak zušlechtiti a rozvinouti vášn, tento nedocenný, ba asto
> zavrhovaný moment výchovný. »Vzbuditi jistý stupe vásné pro

1. divadlo, hudbu, malíství, sochaství, architekturu atd, a vzbuzený

'U udržovati na pimené výši. bylo by velmi záslužno.« Konené
ilccké výchov dle Duška dležitou úlohu hraje náležité porozumni

uiniíckému pathosu, kterým se dílo umlecké tebas nejrealistitji pro-

..edoné liší od holé skutenosti a dochází vyššího pouení.

\
Jedné vci nutno litovati, že nebylo auktorovi dopáno, aby byl podal

praktické ukázky didaktické, jak vclenesnadnou a obtížnou otázku umé-

výchovy v p r a k s i v tomto smysle teba ešiti. Ml k tomu všecky

inky zdaru: mysl zanícenou pro umní, znalost dtské duše, obratnost

.;ogickou. vdomosti odborné. Kd.

^O 2IV0T NÁBOŽENSKÉM A CÍRKEVNÍM.
' »Armáda spásyc a její generál.

W i ! 1 i a ni B o o t h. generál »Armády Spásy*, zemel. Generál nej-

. nejmocnjší, nejvítznjší armády na svt.
Snad bylo potebí práv nieho menšího než jeho smrti, abychom

' nvdomili. ím byl tento v pravd veliký muž. ím byl on a co zna-

dilo jím zaaté a rozvinuté, daleko, daleko za meze jeho vlastního.

okého národa, bez nadsázky: pro všecky díly svta, pro mnohé ná-

U nás a na nás jako národ nemla »Armáda Spásy « vlivu. Ped n-
kolika lety zaala svou missii v severní, nmecké ásti Cech, a dosud

^nad má kus svého sociálního díla ve Warnsdorf nebo Rumburku a

nožná jinde též. ale dál do Cech a do eského národa nepronikla. Vím
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ovšem, že v adách jejích voják v Anglii, ve Spojených státech a v Av
stralii jsou také naši krajané, ale jen jako jednotlivci, kteí silnji poc

lehli úinkm cizího prostedí. ekal jsem arci a posud ekám, že s

nkdy nkterý z nich vrátí a ve Vídni, v Praze, v Moravské Ostrav
v severoeské uhelné pánvi zane soustavnou a intensivnjší práci v ráme

Armády Spásy. Dosud k tomu nedošlo. Snad jednou z hlavních píin jes

naše specieln rakouská náboženská nesvoboda. Dílo Armády Spásy jee

asto pímo a vždycky nepímo obžalobou stávajících církv
a plamennou výitkou, že tyto církve, namnoze mocné a bohaté, nekonaj

svých povinností pi všech svých lenech, a jmenovit na lenech za

nedbaných, opuštných, chudých a vyddných
;
pipomínkou, že církv

nedovedou, ba ani nechtjí zužitkovati možností daných k povznesen

náboženskému, mravnímu a hmotnému svých píslušník, i onch, kte
teba odcizení, pece jsou bratími tch, s nimiž nesou spolené jmen
kesan a rodiny boží; zahanbující výtkou, že církve netží dost ani z

svého pokladu náboženského, neobracejí náboženství k povznesení lid;

ani nemluv o nedostatku praktického kesanství bratrské lásky. Tako
vouto obžalobu by nesnesla církev u nás všemocná. P\roto snad hlavn

nezakoenilo se dílo Armády Spásy v Rakousku.

Naše eská veejnost zná Armádu Spásy vtšinou jen z naho

dilých popis hlavn po stránce zevnj šího jevu, který pro lovk
odlišn založeného není vždy vábivým, ano bývá leckdy odpudiv)
Jen vzácnou výjimkou jsem etl tu a tam sympathickou zmínku v ase
pisech politických a vbec všeobecných. Naprosto souhlasn o ní refero

valy pouze náboženské asopisy eských methodist; spravedliv kritick

ji hodnotily orgány ostatních eských evangelík. Mezi Cechy mimo vlas1

ktei znají Armádu Spásy z vlastního názoru (ovšem také asto jenom .p<

stránce viditelných a slyšitelných okázalostí), v Americe mezi eským
katolíky a svobodomyslnými jest název »salviši« (zkomolenina z anglického

jména Salvation Army, te se salvéšn army) bez výjimky pezdívkou sou

znanou s náboženskými pemrštnci a výstedníky.

Kdo navštívil teba jen zbžn kterékoli velké anglické msto, jméno

vité Londýn a jeho Hyde Park nebo nkterou živjší kižovatku uli

hlavn v sobotu veer anebo v nedli, tomu se bez výjimky vnutí do po

zornosti Armáda Spásy svými pouliními agitaními pobožnostmi, svým

bubny a zpvy, laickými emi, uniformami mužv i žen, sbíirkami na kž
bubnu nebo do pokladniek, svými barevnými a svtelnými nápisy, jimi

oznauje své bohoslužebné a sociáln dobroinné místnosti, svými hlu
nými prvody, v nichž poulin upozornné massy vede do svých »tábor<(

Ostatn již i v hluných severoevropských pístavech a velkých mstecl

není Armáda niím neobvyklým.

Dojmy, jimiž tyto pouliní výstupy psobí na eskou duši, jsou nej

rozmanitjší, od posmchu až k hlubokému rozechvní a obdivu.

Nebyl jsem nikdy obdivovatelem zevnjších m e t h o d, jichž Armád;

užívá, aby na sebe upozornila, aby pilákala a zpracovala posluchae. Ne
míním tmi »methodami« jenom pozouny, bubny a inelly, které se nej

víc vtírají do sluchu; — ty jsou jist každé eské duši sebe více nábo

ženské píliš boulivými, hlunými, kiklavými, ponvadž vdom neslouž
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V
stluiickýin (lojinritn, jakým slouží neb aspoA chtéji sloužit v naiich kato-

ickýcli kostclich.

>Mctli()(latni<, které se dosti nešetrné dotýkaji eské náboženské

uJo. minim lilavnc jejich methodistické zpracováváni jed-
• < !i v ý c h duši uritým, stále stejným, skoro iablonovttým zpAsobeni

jícím ku probuzeni vdomi bichu, k pokání veejnému. Minim ve-

J..S v c ti c t v í«, jimiž »obráccnÍ€ vypravovali shromáždétiým poiilu-

111) v »tál)oc«, na ulici, kdekoli, svj niinulý život, npatný a Imtz-

\ pd obráccMiíin. a /mÍMiu zpsobenou pijetím Spasitele. Zdálo

to nejemným obnažováním duše ped cizími.

lirzy a snadno však jsem se presvédil, že bubny a inelly nejsou

tou a hlavni véci v dile Armády Spásy, nýbrž její obrovské, sebe-

ó. sebezapiravé dílo mezi vyddnci lidské spolenosti, ve spodiné

líné lidstva, v onch londýnských a vúbcc velkomstských »slums«,
< ž naše eská e snad ani nemá výrazu dosti vý.stižncho, který by

'>val všecko: nouzi bytovou s nedostatkem svtla a vzduchu, bídu

:i nestrídmost nezízenou, degeneraci tlesnou a (kgradaci mo-

lioiisni a zloinnost, nezamstnanost nezavinnou a štitivost ku

utrpení dti, které rostou ve zloince, zkrátka existenci, která není

nebo není již ani lidská, v onch islums*, pro nž naše slovo

'>h€ jest ješt píliš jemné.

u pak jsem pochopil, že bubny a inelly jsou nejen k tomu, aby

I -ni vzbudily pozornost mysli otupených bídou a zloinem a alko-

. ale také k tomu. aby do duši zlenivlých blahobytem a apathických

vím vezaly beskn aspo záblesk vdomí o povinnosti, kterou má
iiost ke svým vyddným lenm; aby zakikly do duší v tlech na-

>\ných. že vedle nich hladoví lidé. ženy. dti hynou, zatím co ve West-

tlii l)ohaténi. v láznich a divadlech se utrácejí statisíce a milliony na

ixus: aby zatásly svdomím církevník s sebou spokojených a upKízor-

\y je, že nejsou bez viny na mravním úpadku a degeneraci svých

atrí a sester.

Poznal jsem. že bizarní útoná methoda a bezohledné zpracovávání

;,:inotlivých dtiší jest zrovna jediným ponkud úinným prostedkem, jimž

:? proraziti vzdornou vrstvu otuplosti morální i fysické pi lidech, kteí
i k uvázli v bahn špatnosti, že musí býti jaksi magneticky fascinováni,

"hváceni a skoro napolo proti své vlastní vli v}'trzeni a vytaženi na vý-

ay lidství.

Pvodcem a tvrcem tohoto širokého a úinného nábožensky sociálního

«a jest William Booth, zakladatel, organisátor a první generál Armády
!'ásy.

Methoda a methodism voják a dstojník z Armády mne vždycky

tixizoval svou nejemností, ale kdykoli jsem jnl píležitost slyšeti gene-

>a samého, nikdy jsem nezameškal. Slyšel jsem ho mluviti na obrov-

5 žeh shromáždních v rzných zemích a živ ho vidím, jak pi ei
I'chází dlouhými kroky po eništi, mluví k posluchastvu jaksi stranou

rs rameno, prost, pesvdiv, s vnitní silou opravdovosti, chvílemi
s zastaví, pohledí upen nkomu do oí. zdrazní slovo svým kostnatým

í tem, potese svou dlouhou, snhobílou bradou, a mluví dál plasticky.
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s množstvím vhodných, asto drastických, vždycky dobe volených illi

Straci, skoro pokaždé k jedinému bodu a ili: probuzeni osobního živo

z Boha, z boží moci, osvobozeni lovka ze spár zla, povznesení dus

Jeho e rozechvivala a uchvacovala silou utajené boue. Jako mluv

k lidem, tak v modlitb hovoil s Bohem, vroucn, bouliv, zhuštn, z;

k jedinému cíli: k dokázáni moci boží, k psobení božského ducha.

Dstojnici a vojáci leckdy pepínali a miniovoln karrikovali methoc

svého generála do bizarrnosti, ale jeho osobní dojem zstane nezapom

nutelným. Jeho ženy, která mla ohromný vliv na smr jeho života, ktei

spolupsobila, že se po krátké dob zekl kazatelství v církvi method

stícké, ponvadž nestailo šíi, energii jeho ducha a rozmachu jeho nat

šení, — jeho ženy jsem neznal; íkají o ní, že byla spolutvrkyní jeho díl

Neznám jeho syna, Bramwella Bootha, který jest druhým gen

rálem Armády, ale slýchal jsem jeho dceru, bývalou »maršálku« Armác

(nevím, jakou »hodnost« zaujímá nyní), M r s. B o o t h-C 1 i f f o r d,

z jejího zpsobu soud vím, že Mrs. Booth, generálova manželka, by

ženou kongeniální svému muži, a vím, že v synovi bude psobiti du(

a schopnost obou k nezadtržitelnému postupu Armády v její blahodán

innosti.

Willam Booth není zakladatel nového náboženství ani tvrce zvlášt

sekty. Nechtl jím být. Nepoítal svou Armádu do silného potu rznýt

anglických nonkonformist. Když jednou pi slavnostní návštv králo

nin v kathedrále svatopavelské anglikánská církev jako poadatelka p

slala Armád k rozdlení jistý poet vstupenek na vyhrazené místo jal

všem jiným nonkonformistickým církvím, Armáda je vrátila, ale piš

a súastnila se slavnosti, když byla pozvána pímo, zkrátka, když

k ní státní církev chovala jako k sob rovné nebo ne jako ke zvlášt

církvi. Hrdost i skromnost diktovala Armád takovéto stanovisko.

Booth nezaložil nové sekty. Byl cirkevnicky pokraovatele

aneb obnovitelem pvodního, teba eknme extrémního, methodismu

vypstoval, nebo vyhnal jeho zpsoby na vrchol : žádná ospalá kostel

slavnostnost a posvátnost a posvcenost, nýbrž život, ilost v písních, hudl:

v kázání; pímý útok na duši skrze nervy rozechvné ovzduším.

Ale to mu bylo jenom prostedkem k vyššímu cílí. Toho prostedí

užil jakožto nejvhodnjšího v prostedí anglickém. Jeho nástroj byl n

ladn tak, aby vzbudil ozvuk práv v anglické duši. Jinde by byl be

vši pochyby volil nástroje jiné. Hlavním mu bylo uskutenní n

boženství lásky a kesanství inu. Prostedkem jen, a

nezbytným prostedkem svtová organísace práce mezi nejchu

šími a nejnešastnjšími. Poznal, že církev kesanská se v

prazduje a ochuzuje, když zanedbává sociální stra
kusvépráce.

Pramenem jeho innosti byl vroucí cit lásky k lidstvu trp

ímu, a vinn nebo nevinn, vdomí sociální a individueli
zodpovdnosti; vodítkem v provedení této innosti byl rozu

praktický a pomckou neobyejný organisátorský talent.

Pátelé Boothovi dosvdují, o em on sám byl upímn pesvdi
a ím se netajil, že ve vtšin smr lidského ducha a schopností b



043

'o c I a obyejný lovk. Ani jch<» výniluvnom ncWyla njak ícno-

'enálni. Jeho thcolojjické, filonofické, všeobecn vzdlání bylo docela

nnnrné. Ohromná byla jeho ínicintivnoitt a enerjfic, jeho zaníccno4t

•O sociální (lol)ro liílstva. Tajcmslvim a klíem k teto zvláitni. nad-

)ycjné sile I)ylo ti HiKJtha beze vsi pochyby jeho nábožcniitví.

ími citil a doznával, že síLi ženoucí k takovým |)*Klnikfini a vytrvávající,

'•staujici k takovým vý.slcdkm není jeho vlastní, nýbrž boží. Dovedl

•iti as a místo, kdy a kde se mu jí dostalo, v okamžiku jeho os/jlmího

>rái*iiií k Hohu. A tak nauil tž své lidi a navádl sv i>o»luchac: ne

'lou vlastni, ne mmi lidskou; potebujeme všichni ])om(KÍ a síly boií;

'ít l)ožiho pispní rvevymaní se lovk z hlubin zla, ze spárCi híchu:

istává jen pi dobrých pedsevzetích a klamavých, tím více seslabujícich

ikusi'ch; jen boží duch mže dejfcnerovanho lovka uiniti celým,

>výni. pravýtii lovkem. .Sám na sob zakusil osvolx>zující, posilující

oci bozi a t(r hlásal »spaseni« — salvationism — lidstvu, nauku, že

'iždý scbekleslejší lovk mže býti tspasent, to jest osvol)ozen z vzení

a, povznesen, »prenesen do království l)Ožího«, oblažen duchovn a

notné ; každý lovk — Booth byl nezniitelným optimistou a

n i v c r s a 1 i s t o u. Pi svém optimismu byl svrchovan praktický
u c h, který nikdy nestavl zámk v povti, nepouštl se do nepodložc-

)ch experiment. Smoval na celek, jeho duch se obracel k národm a

bepinal lidstvo, ale zaal s omezením na povstný okrsek londýnské chu-

'ny a bídy. Neml kostel — kázal na ulici ; neml prostedk k roz-

'nuti sociálních oprav — uchýlil se do prázdného krámu, do sklepa; nc-

l pomocnik — zužitkoval každého >obráceného«, upotebil jeho sebe

trovnjších dar ku práci širší, a tak si vytvoil disciplinovanou
ixmádu« bojo\Tiik proti nejhoršímu nepíteli, proti degradaci mravní.

Arniádi Spásy není píživník a cizopasník, jací v církvích jen pi-

hiají nebo dlají, jako by pijímali duchovní potravu, a bývají asto

ítží. V Armád je každý pracovníkem: a kazatelem, missionáem,

^dkem o svých osobních zkušenostech duše, a sbratelem, navštvo-

ítelem, vyhledavatelcm potebných, a teba jen tlue na veliký buben a

ezi eí a modlitbou jiných provolává zanícené a vytržené >Hallehujah !c

\men !« »God bless you !«, ale každý pomáhá, hledá, pracuje, buduje.

Vytýkali Boothovi. že lichotí osobni ješitnosti jednotlivc, když nechá

', teba jen p>odprmrn schopné, veejné mluvit a tiskne jim špatné

^boženské verše ve svém ústedním orgánu *Warcry« (>Válený pokikc
i-bo »heslo«). Generálovi jist ani na mysl nevstoupilo, aby hovl mali-

kemosti osobní, nýbrž nechal každého konati, co dovedl, teba to nebylo

íkonalé, jen když to, co dlaJ, bylo upímn mínno a sloužilo celko-

bau podnikání v rámci Armády. I ty mnohému posluchai pímo trapné

jednotlivých »obrácených« a ony o sob slabé písn byly výronem
"incipu : umožnit každému, opravdu každému práci, pitáhnout, pikovat
iždého k dílu.

Dílo Armády spásy obepíná zemkouli, a dnes není

•chybova o tom, že Airmáda vykonala obrovské dílo f i I a n t h r o-

ícké, které znamená povznesení set tisíc, zlepšení jejich

ravnosti, probuzení jejich lidství, vysvobození z pauperismu.
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degradace, alkoholismu, z neesti, osvobození mužv a žen, záchranu t

síc dti tím, že byly vas vytrženy z nezbytné jinak dráhy zloinnosti.

Také není sporu a pochybností o tom, že nástrojem tohoto mravníh

povznesení a sociálního zlepšení bylo a jest náboženství, nábožens

teba jednostrann chápané, šablonovit a ne pro každého pijateln pc

dávané, ale náboženství upímn a hluboce prožité a sociáln úinné. Sna

methodism Armády nkdy zamoval vzrušeni nerv s vanutím a psobeníi

ducha božího, snad mnozí se odrazili práv tím, mnohdy skoro píšerný]

magnetismem methodistického zpracování duší, ale pro statisíce to a je

práv to byla a jest forma jedin úinná.

Do tohoto díla kesanského všelidského bratrství a bratrského mih

srdenství a úinné lásky k bližnímu William Both vložil sílu svého duch

a pro n opravdu hýbal svtem. Nepodailo se mu arci odstranit mravi

a hmotnou bídu všude — toto dílo jest nad síly jediné generace — , a

vykonal víc, než kterýkoli jiný muž souasnosti za 50 let. Není pepínáníi

nazvati jej nejvtším apoštolem lidskosti na rozhraní 19. a 20. století.

Vnucuje se srovnání s hrabtem Tolstým. Tolstoj má ta!

»církev« ve všech národech, ml sociální sympathie s lidmi vyddnýin
propadlými špatnosti. Chápal také náboženství jako prostedek mravníh

a sociálního osvobození a povznesení. Hímal také proti pepychu boh;

tých, proti jejich zhýralosti a nebratrské neitelnosti. Ale jest ohromn
rozdíl mezi Tolstým a Boothem. Nevím, jest-li to rozdíl mezi prakt

ckým Anglianem a mystickým Slovanem. Ale je to rozdíl mezi theon

tikem a praktikem. Tolstoj kritisoval náboženství, církve, spolenost, a

na kritice v celku ulpl ; co uinil sám ve svém ásteném oproštní o

pout luxu, jmní, lenosti bohatých, ve svém romantickém návratu k mi

žictví, to vše má ráz extravagantního experimentu. A »škola« Tolstého p

svt rozhozená zstala v theoretické kritice a romantickém experimenti

Booth nekritisoval evangelia, ale vybral si z nich píkaz lásky, spraved

nosti, milosrdenství a provádl toto náboženství. Nehorlil tolik proti v]

stednostem spolenosti a apathiím církví, a kde horlil slovy velmi p
krými, zárove ukázal otevené dvée k úinné náprav.

Rozdíl v dlichu psobnosti a úspchu životního díla Boothova a díl

Tolstého se zrcadlí v obou rodinách tchto apoštol. Hrab Tolstc

se stal mužíkem, sám oral, halenu nosil, asketicky žil, mluvil a psal pr

rovnost a sociální spravedlnost, proti luxu a bohatství, a hrabnka Tolst

nionopoHsovala vydavatelské právo na spisy Tolstého, brala statisícov

"honoiráe, celá rodina žila dál v luxu a na výši svého stavu. Booth neje

sám byl a zstal sebezapíravým, obtavým, nezištným, vyerpávajícím s

prostým pracovníkem apoštolské jednoduchosti, nýbrž vdechl své rodin

svého ducha, vychoval ze svých dtí stejnorodé pracovníky, ze své žen

kongeniální f>omocnici. Nebo snad je klí k rozdílu u obou muž práv

v rznosti žen ? Pomohla snad Mrs. Boothova svému muži, že se stal tín

ím byl, a uinila hrabnka Tolstá svého muže bezvlivným ve vlastní tc

dine? Snad je tomu tak! Ale rozdíl tu je pi stejných vznešených cílecl

Booth jest jedním z nejvtších dobrodinc lidstv:

Jeho katafalk navštívilo na 130.000 lidí. Nmecký císa, královna vdov

Alexandra, král Edvard, královna Mary, americký vyslanec ozdobili rake
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cvétitiaiui, zájem v jchu nemoci a zármutek !>» jeho ftmrti byl vétil • iirit,

podobných pHpndoh u panovník. Ceká fte, že Wc»tmíniiter Abbey
Svatopavlskt katliedrála nabídne jeho rodiné pro néj hrob mezi nej-

ny anKlickcho národa. Zatím a snad definitivné bude pochován

ii(hii blizkofiti nejcbudHÍ tvrti, bez náhrobk n nápicfl, hbitova

\bny l'ark.

Druhým generálem Armády spásy jest jehf» »yn Bramwcll Booth,
ttrrý byl již |x) léta inným v orf^aiiisanim <líle u má |)orozuméni pro po-

týchž vrstev, jimž otec vénoval své sily, a má schopnost pro dalií

11 práce v témž smyslu.

sccb stojí kdo nál)0Žcnsky a církevn kdekoli, každý musí míti úctu

í tympatliii pro záslužné dílo nezištné snahy o povznesení lidktva.

2. zái i<íiJ.
-f-

ŽENSKÉ HNUTÍ.
Maric Baškircevá.

\lezi knihami, které jsou uvádny v literatue jako knihy žen, vý-

lé místo zaujímá »Denník Marie Baškircevové*. Je tu zachycen

l>ohaté Rusky. lx)haté díví duše, která usiluje o žití.

I

Marie Baškircevá tráví vtšinu svého krátkého života v Paíži.

V- 'ze a v ostatních nejkrásnjších evropských místech, pístupných bo-

Dojniy rzných míst tvoí výrazné pozadí života, projeveného

.nnikuc. Všestranné nadání hrdinky-autorky hranií na genialitu,

dovede vše, co chce. Je si toho vdoma. Její vle je silná, její cti-

; neobyejná, je upímná, opravdová, pi tom má všechny vlastnosti

Její okolí zhýkané šlechty je oddáno jen svtskému blahobytu. Její

zápasila s pojmy onch kruh a vnitrní bytost její poskytuje obraz

Itní. Od 12 let zachytila ve svém denníku svoje sny, radosti, žaly

ui svoji bídu až do svého skonu ve 24. roku. O vydání >Denníku<
ila se sama. Píše o tom v pedmluv: »Pro vlastn lháti a petvao-
-0?... umru-Ii mladá, mám úmysl, dáti uveejniti svj denník, jenž

-e býti nezajímavý... Vždy dávno jsem již psala svj denník, aniž

,1 pipadlo, abych byla tena, a te, práv proto, že doufám býti tena,
cm svrchovan upínmá . . . Což ale umru-li náhle, zachvácena nemocí

!

ani nebudu vdti, že mi hrozí nebezpeí; budou mi je tajiti, a po
nrti pehrabou mé zásuvky; naleznou mj denník, rodina má jej

ai jej prote, a brzy nezstane po mn nic, — nic — nic! To jest,

ho jsem se vždycky nejvíce dsila. Zíti, míti tak mnohé touhy, trpti,

^akati, zápasiti a na konec zapomenutí — zapomenutí, jaJco bych nikdy
byla žila. I když nežiji dosti, abych byla slavná, pec bude zajímati

i,;nník mj naturalisty; je vždycky život ženy tak zvláštní, ze dne na
;n, bez petváky, jako by nikdo v celétn svt neml nikdy o ní ísti a

NAŠB DOBA. R. XIX., t. 12. 1912. 20. láí. 60
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pec zas s úmyslem, aby se o ní etlo. Jsem pevn pesvdena, že mn

shledá svt sympatickou — ai já ekla vše, vše, vše. Jinak, k emu by t

bylo? Ostatn,, dobe poznáte, že jsem ekla všecko —.«

To psáno bylo v Paíži i. kvtna 1884 a 31. íjna téhož roku zemel

Marie Baškircevá souchotinami. Rodina vydala její denník.

Po 24 letech následuje tomuto vydání dodatek k denníku »Nouvea

Journal inedit* Collection Vérité, Paris, édition de »La Revue«. Pi t

píležitosti projevil známý nepítel Slovan a všeho slovanského, Ma
Nordau, své nazírání povýšeného muže-lovka, které nelze pijmouti. V
feuilletonu »Neue. Freie Presse« oste a bezohledn vytýká rodin Baškii

cevých. že v bezmezr>é slabosti a nemístném obdivu pro své zhýkán

dcko, vydala jeho denník, a nazývá dekadenty tch dn všechny, zejmén

Huysmanse a Barrsa, kteí nadšen pijali ten projev vnitního život

vysoce nadané, nepochopené a rozpoltné ženy. Její sláva je prý dokonc

z onch zjev, které charakter i sují hysterii dav, propukající na sklonk

pedešlého století. Kdo nete denník s dekadentním zrakem, nalezne v nt
ne pramen duševní útchy a radosti, ale nesnesiteln prosté, dtinsk(

samolibé výlevy zhýkaného dcka, jemuž zbožující je okolí namluvili

že je jediným, nevyrovnatelným, nadzemským tvorem. Malá Ruska byl

ubohá, omezená, plochá duše. Mla bujnou, ale omezenou pedstaví voí

a usýchající srdce. Mla zevní istotu, spíše istotnost, ale znepokojujít

sklonnosti ke všem špatnostem. etla mnoho, bez výbru, ale byla hluboc

nevdomá. Mluvila drze o všem a niemu nerozumla. Vemluvila s

v poetisující sentimentalitu a touhu lásky, ale nemilovala nic a nikoh

než sebe . . . zkrátka byla kuklou budoucí Heddy Gablerovy a tato píbuj

nost iní ji snad dekadentm tak drahou. Podobn vidí pisatel onch ádk
v »Dodatku« obraz duševní bídy, ubohého osamoceného dítte, které be

vedení bloudí, které bez dozoru a nevarováno penecháno je svým chc

robným sklonnostem a peliv pstuje své zhoubné pudy. jež žádná laskav

ruka neídí. Tím osvtluje spisovatel vlastn celé neštstí Marie Baškii

cevé, jíž se stal takovým nepiznivcem a poráží svou svrchu projeveno

zlobu. V tom jediném bodu se jeho soud snad stýká s pravdou, že chybl

hrdince »Denníku« vedení, ne však, aby ji odvrátilo od špatných sklor

ností, ale aby jí bylo nápomocno k vyvinutí dobrých vlastností, kterýc

tolik v ní bylo skryto. Nebo zatím co bloudila za slávou, bohatstvím a tc

nula v samolibosti — v pravd hledala duši.

esky vyšel »Denník« v Ottov Svtové Knihovn. Peložila je

Marie Gebauerová. Již její jméno je zárukou, že nejde o bezcenné dík

V pedmluv píše K. B, Mádl. že »Kniha, jako je tato, nemá býti rozebi

rána a rozkládána. A. Theuriet opatil ji velou básní jako pedmluvo
a uinil tak dobe: vyjádil prost vytržení poety nad vzácným pohledei

do díví duše. Gladstone nazval tento »Journal« »knihou .svého druhu j
dinou« . . . Psychologové nalézají v ní neocenitelný dokument lidskéh

vnitra a Laura Marholmová poznává v Marii Baškircevé všechnu vaše

a také rozpoltnost moderní ženy. To všechno v »Denníku«, který si za

ložila dvanáctiletá žabka a skonila tyiadvacetiletá dívka. Myslím, ž

taková kniha nemá býti vysvtlována, má býti tena. « —
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Prof<'(»or K. B. Mádl vyznauje |vivahu Bailkírccvé tímto: »Tyto déje

JRon vInHtné Mále a stále ncHinírná íÁrxft po životu, rozžhavená váScA vy-

plnit tento život inem, který tiy platil ve uvété. Vyvolán rozcchviloa

touhou a na svft piveden zrovna zufivmi energii, mi\ zárovcA hasiti pal-

ivou /izoii ctiž/i(lo8ti, aby ten, kdo jej vykonal, byl obdivován, ne proto,

hii jej rod uinil a co mu tiaistné okolnoHti brz pispéní pHnrsly. nýbrž

proto, že jj provedl osobni moci a silou, jež jchf» nadáni (ifivedly k ncj-

w^iimn projevu potence. A pece Marie Uaíkircevá pí vran tomto

iiém a mužském puzeni zfistává ženou v každém záchvévu dui« a téla.

4X10 ženského m-ní ji cizi. M/» svoji koketnost, zálibnost, marnivou rozkol

re svéhrt krásného zjevu a radost z m^dnich satíi; je plna rozmarfi a

náhlých náladových pechodu a skokíi; má svoji touhu po lásce a svoje
' zamilováni ; má své vysoké ideály o muži, jenž by byl ho<len, aby ona

s nim splynula. € Pi tom prostuptjje jeji život stále »ohromný hlad védéní

, a práce. Výsledky dosaženými pekvapuje (h^íhé, ale neuspokojuje sebe,

n(l)f> ncni sportem, co koná.t »Postavila celý svj život vnitní a umé-
v na základ pravdy . . . Pravda, irá. upímná, bezohledná a hlavné

-v- jirostední. ale vnitnosti duchovní uchopená a prostoupená, je jí vsím:

í heslem, mediem i cílem . . . pro psychologa, žádostivého isti v duší lidské

uznávati její nejtajnjší úkryty, otevírá se na konci knihy opravdu

ka budoucnosti takového života, života ženy a nadání pec jen nevy-

iiých. dívky nenasycené a ncu.spokojené. Má snad pravdu paní Mar-
nová. vycíuje-li na dn všech Marií zaznamenaných prožití, setkání,

nivostí a ctižádostí ai chorobné míry, irou ženskost, zrannou kdysi

I

a rozjitenou. nesplnné milování, nedožité splynutí s mužem?* —
Nenazvala bych ten život rozpoltním moderní ženy, spíše jeví se

> pechod od ženy staré k žen nové. V krátké statí nelze rozebírati

\ .^^. strann ten krátký, mnohostranný a bohatý život, ale lze nalézti zá-

1 kladní tón, tu první a hlavní priinu celého utrpení, veškeré té duševní

\, z které nemohla se tato mladá díví bytost vyprostit, která nena-

a klidu a neúnavn usilovala o poznání a východisko ze svého nezná-

mého, neujasnného a bolestivého stavu, jehož píiny hledala mimo sebe.

Byla si vdoma svých schopností a pstovala je, ale nešla dále do hloubky,

lu uinila toho kroku, který by ji byl uvedl na cestu duševní samostatností,

vnitního uvolnní, zvnitnní. K tomu jí chyblo vedení, výchova a po-

rozumní. Její okolí jí nechápalo a ona nedovedla je nauit tomu, eho
i chovala — výchovu duše. Rozpoltnost spoívala v tom, že nedovedla

/.baviti privilegií dámy, pedností t. zv. krásného, nevyzpytatelného

^tví a nemohla pekonati vše zdravé, krásné, samostatné, jí vlastní, co

' bylo obsaženo, protože cítila cenu toho. To je, co v sob miluje, o
ÍH>ji a co ji nutí psát denník. Avšak nedovede to vyslovit a proto ukládá

u svou bytost v zápisky s tajnou tuchou, že budoucnost ji pochopí. Byl

iw nábh k vyvinutí samostatné osobnosti. Neobyejn bohaté vlohy, které

iszstaly nepochopeny a nevychovány, samy si hledaly cestu k projádrení

1 staly se jí proto zdrojem utrpení, zatím co mohly být pramenem nej-

-siho štstí a krásy. Byla si jich vdoma a hledajíc pravdu nedovedla

jich jinak projáditi, ale uinila vše, co bylo tehdy v její moci. Neopro-

"'•la se ješt od zvyk a názor své vrstvy a to jí pekáželo i pi volnosti.
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kterou jí zaruovalo její bohatství. Vášnivá a nadšená pro vše krásné, ne-

pochopovala duševní souvislost, jedhotnou podstatu všeho. Byla dobrá,

ale spozdilá, svým okolím zanedbaná duševn, obklopená lidmi ospalými,

kteí vidli jen svtskou blaženost, nikdy vyšší snahy. Jim byla blouz-

nilkou, která mže si dovoliti výstednosti blouznní, cítili její duševní

pevahu a podrobovali se. Tím vším její snahy a vli podlamovali. Trpla

nesmírn, nedovedla se vyjádit, sebe pochopit. Nedošla sebepoznání, ani

uvdomní si své duše. Nedosáhla vnitní volnosti, snad práv pro svou

zevní volnost, kterou jí poskytovalo bohatství a spoleenské postavení, jež

ji vnitn poutalo. Nepoznala štstí produševnlého života a pece to jen

bylo její jedinou touhou. Ve spolenostech byla osamocenou. »Denník«

byl jí prostedkem, aby se duše její projevila, nadbytek energie vybouil;

práv tak, jako cestování, oblékání, zpv, spisování a malování, i ta ne-

podaená láska. ekla bych duše nedokonená a tím zmuená, a proto jí

bylo tak strašno odtejít a nezanechat po sob nic — nic. Nebylo tu nevy-

žitého ženství, spíše neprobuzené, nevyžité duše. To, co tak siln trysklo

z bytosti Elisabeth Barett-Browningové.

Max Nordau koní svj feuilleton takto: Pro její asnou smrt nech
jsou ubohé Marii Ba.škircevé prominuty její pošetilosti, svévolnosti, na-

dutost, bezduchost a pustota srdce. Ale ím mohou její píbuzní omuviti,

že tyto ošklivosti pedvádjí svtu? — Tu bych ekla: Vysvtlí to tím, že

ukážou svtu a spolenosti, ím heší na díví duši svým systémem vý-

chovy a žití, který znemožuje rovný vzrst a pravý život.
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PIPOMENUTÍ.

Píruka Fitzmaurice-Kellyho, která dobe informuje o nejnovjším
stavu badání literární historie španlské, vyšla — jako 5. svazek sbírky:

Short Histories of the Literatures of the World, London — roku 1898. O její

cen, která — jak se vyjaduje autor — spoívá pedevším v pesnosti de-

tail, svdí, že po tech letech byla peložena do španlštiny; peklad poídil

Adolfo Bonilla y San Martin a úvod k nmu napsal sám Marcelino Menéndez

y Pelayo. Francouzské vydání z roku 1904 (peklad obstaral Henr} D. Da-
vray) prohlásil autor za nové pepracování a proto položeno za základ tomuto
pekladu; další vydání anglická jsou pouhé petisky z r. 1898.

V poslední partii je vynecháno nkolik malých a nevynikajících jmen.

O XIX. a XX. stol. bude asem podán svazek od jiného španlského autora.

Za pomoc ve španlských vcech dkuji p. Dr. J. Borovikovi. Z. F.
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I)I\|INY ŠPANLSKÉ LITERATURY.

KAPITOLA PKVNl.

Úvod.

Nejstarší památky literatury kastilské sahajt aleipoA do XII. tto-

leti. a piítalo se jim, ne bez pravdépodobnosti, stái jeité vétil. Co
plati o Španélech, platí také o jejich literatue: národni osobitoit cíténf

je emfatická, téméi^ násilná. Literatura francouzská je zajisté jemnéjii

1 skvélejši, anglická vzneienéjSi a pestejSi, ale pro peviádající vlast-

nosti pvodnosti, sily a pravdivosti neni kastilská pedstižena žádnou
jinou. Za tuto pvodnost ástené dekuje bpanélsko své zemépisné

poloze, která je osamotnila od ostatní pevniny. Lze je považovat raezi

nodcrními národy za jediného dédice nejlepších tradici stedovéku,
1 tento svazek ukáže, že Evropa, jak ekl Brunetiére, je povinna Špa-

lélsku za to, co ješté zbývá z rytíského a romantického citéni.

Baskové, kterým bylo snášet nesíslné útoky — zejména úsm-
>ek Rabelaisv a ironii Cervantesovu — jsou považováni podle nkte-
rých za pedstavitele kmen vku kamenného, kteí obývali východ,

ieverovýchod a jih Španlska. Tato myšlenka je založena hlavn na
om, že všechna jména v pravd baskická, která znamenají ostré ná>

troje, jsou odvozena od slova aitz (kemen). At je tomu jakkoUir,

Maskové nemohou se vykázat žádnou literární historii v pravém slova

myslu. Leloaren Cantua (Zpv Lelo) byl pijat jako souasná
lymna, napsaná na oslavu vítzství Bask nad Augustem. Tvrdí se, že

ejí refrain: Lelo je vzdálená reminiscence arabské formule: Lá iláh
I a Alláh. Jisto je, že datum složení není starší než XVI. století.

Druhá písemnost téhož druhu je Altabiskarko Cantua.
Zpv altabiskarský.) Altabiskar je pahorek blízko Roncevalu, kde prý
iaskové porazili Karla Velikého, a Zpv pipomíná toto vítzství,

e složen v rythmu cizím metrice baskické a obsahuje jména jako
loland a Karloman, která dokazují urit jeho francouzský pvod.
íicmén, protože byl všeobecn pijat jakožto autentický, je nutno
ypravovat fakta, která se ho týkaji. Pvodn napsán francouzsky
kolem 1833) Františkem Evženem Garayem de Monglave, byl prelo-

en dosti chatrné do baskiiny jistým Ludvíkem Duhaldem, rodákem
speletským, tehdy studujícím v Paíži. Slavný Altabiskarko Can-
iua je tedy jenom prostá mystifikace, ale je zajímavý, ježto lze naléxt

sho ozvnu v díle jednoho z nejvtších básník francouzských:

J. Fitzmaurice-Kelly : Déjiny španlské literatury. 1



Když drsný horal, který v chýši z vtví žil,

se dom vážný, klidný vrátil se svým psem,
na elo zlíbal ženu prav: Šasten jsem.
Pak šel a roh a luk si oplách v prameni;
a kosti hrdin blaly se v kamení.

Tyto verše ua poátky Aymerillota jsou jenom rýmovaný
pevod ossianovské mystifikace Garaye de Monglave, jemuž se podailo

ošiditi dvivost mnohých tená, krititjších než Victor Hugc.

Jestliže vítzové roncevalští nesložili nijakého vítzného zpvu,
pemožení dv nebo ti století pozdji uinili nesmrtelnou svou po-

rážku v Písni o Rolandovi, která pipisuje pohromu Saracénm
a zmiuje se o Bascích jen mimochodem. Na poátku XII. století byl

vložen zlomek této francouzské epopeje do latinské kroniky, piítané
arcibiskupu Turpinovi, historické osobnosti, která sedla asi ti sta let

ped vznikem falešné kroniky na stolci remešském. Pt prvních ka-

pitol této smyšlené historie bylo prý napsáno podle Gastona Parise

španlským mnichem z kláštera v Santiagu de Compostela, nebo podle

Andrése Bella Dalmasem, francouzským biskupem z Irie. A je tomu
jakkoliv, bylo by píjemno pomyslit — , akoli nesnadno vit — , že

byl Lžiturpin využitkován po Ariostovi a Berním moderními Basky

jako Josém Marií Goizcuetou, který s dokonalou poctivostí » obnovil*

píse složenou o njakých dvacet let díve.

Je tedy zjištno, že nejstarší baskický zpv není starý ani tyi
sta let. Jediný geniální Bask, Pero López de Ayala, zastkví se v litera-

tue XIV. století a k tomu píše ješt kastilsky — , stojí sám, osamo-

cený od své rasy. Nejstarší baskická kniha, vhodn nazvaná Li ng.uae
vasconum primitiae je sbírka dosti slabých verš (básní nábo-

ženských a milostných) Bernarda Dechepara, faráe v Saint-Michelu,

blízko Saint-Jean-Pied-de-Port. Je data novjšího (1545). Pedro de

Axúlar je první Bask, který podává dkaz jakési pvodnosti ve svém

jazyce, a — což je charakteristické — námty jsou náboženské. Jak-

koliv žil v Sare (Basses-Pyrenées), byl Spanl z Navarry a kvetl

ve století XVII. (1643.) Hrstka Bask podružné dležitosti — , na pí-

klad bajká Samaniego — vystupují v literatue kastilské. Ale je teba
hledat hvzdy baskické v jiných oborech, v hrdinných osobnostech

jako svatém Ignáci z Loyoly a jeho žáku Františku Xaverském. Ne-

i

chají-li se stranou didaktická a náboženská díla, vtšinou peložená^;

je literatura baskická pedevším ústní a má jenom podle jména sou-

vislost s historií literatury španlské. Uzaven do úzkých hranic zem-
pisných jazyk baskický nicmén prospívá a udržuje se na obou sva-i

zích Pyrenejí proti sousedm na pohled neudolatelným. Ale jeho život-

1

nost pevyšuje jeho rozplozující síly: žije dál, avšak nerozvíjí se. Af

byl jakýkoliv kdysi vliv baskiiny na kastilštinu — a tento vliv nebyl'

nikdy veliký — zastavil se nyní, když kastilština denn baskiinuj

dopluje, ba i vypuzuje. Nájezdníci španlští — , Iberové, Celtové,;

Foeniané, ekové, Karthaginci, Alano-Vaodalové, Svévové, Gotové

a Arabové — zanechali jenom nezávazné stopy na pevládající forrafej

kastilštiny.



První poátky literatury ve ápanélícb le kladoa do dob vývoje

iiskcho. V koloniích jako Pax Au(;u«ta, Caeur Augusta a Emerita
iigusla (Badajoz, Zarai^oza a Merida) tftatky vojákft ímských m fp«-

< likými ienami zvétAil se ímský vliv. Od Jednoho konce Špaoélaka

druhému bylo vidét dulcissimum ipectaculum, Jak by frkl

itv Aui;ustýn, dli ipanlské uIcl se latine; a kaidi ikola utvoila

• stedisko vážnosti pro vltéze. Se svými xákony vnutili svj jazyk

pemoicným nirodrim, kteí zase zaplavili hlavni mésto svéta literir-

niho a politiky latinské. Zdatnost ducha ipanélského oživuje stíbrný

k latiny. Au(;u9tus dal na starost svému ipanélskému propuiténci,

<iaiu Juliu Ily^inovi, správu bibliotéky palatinské. Literární schopnosti

ipanélské potvrzuji svoji moc neobyejnou uenosti Seneky staršího,

velikolcpou rhetorikou a prudkými barvami Seneky filosofa, deklamaní
výmluvnosti a kovovou hudbou Lukianovou, drzým humorem a bru-

tálním cynismem Martialovým a osvícenou soudnosti a moudrými zá-

hadami Quintilianuvými.

Všichni tito spisovatelé prozrazuji v zárodku charakteristické

prvky síly a slabosti, jež se rozvinou potom ve vývoji literatury lpa>

nélské, a jejich vliv v literatue vyrovnal se vlivu ve veejných zále-

iitostech vynikajícím postavením jejich krajan. Španél Balbus byl první

barbar, který dosáhl konsulátu; jeho synovec a jmenovec byl první

barbar, jemuž se dostalo cti triumfu. Španl Trajan byl první barbar

zvolený za císae, první císa, který pošinul až k Tigridu východní

hranice íše, a jediný císa, jehož popel smél být chován v obvodu
mósta. Vítézstvi pemožených bylo dovršeno, když se stal pánem svéta

španél Hadrian, tak jemný v uméní a literatue, pfivodce slavných

verš:
Animula vagula blandula,

Hospes comcsquc corporis,

(^uae nunc abibis in loca,

Paliidula rigida nudula,
nec, ut soles, dabis jocos?

Gibbon prohlašuje, že nejšastnjší perioda v historii je ta, »jež

uplynula od smrti Domitianovy do nastoupení Commodova* ; a dbá-

me- li andaluského pvodu Marka Aurela více než jeho ímského zro-

zení, mohou se Španélé vychloubat s omluvitelnou pýchou, že z osm-
desáti let, co trval tento zlatý vék, šedesát jich uplynulo pod žezlem

caesar španlských.

Pece však, až na nkteré individuelní výjimky, španlská vý-

slovnost latiny urážela citlivý sluch. Cicero sesmšoval pízvuk —
pingue quiddam sonantibus atque peregrinum — i nej-

vzdlanjších Kordovan, kteí picházeli do íma; Martial, uchýliv se

do Bilbily, chvl se pi myšlence užívat nkterých místních výraz; a

Quintilian, purista písnjší než pravý íman, vytýkal vetení se pro-

vincialism své rodné zem do bžné mluvy hlavního msta. Jazykové

nesprávnosti se vyskytovaly v ím, kde se ekají nejmén. Je pi-
rozeno, že se CatuUus vysmíval Arriovi pro jeho nedbalost k dyšným
hláskám a s ješt vtší oprávnností dobíral si Hadriana pro jeho



španlské chybování. Novotáství mlo vrch. Století, jež oddluje Tita

Livia od Tacita staví na odiv rozdíly slohu nevysvtlitelné snadnou

theorií o rznosti letory, a dv století, jež dlí Tacita od sv. Augu-
stýna, jsou vyznaena ješt nápadnjším rozvojem. Gaslon Boissier upo-

zoruje: tak, jako pi pádu tles roste rychlost se vzdáleností, tak

i literární dekadence se stupují s asem; máme zde toho píklad.

Setkáváme se ve Španlsku s tím, co se dalo v Itálii a v Africe.

Sermo urbanus postupoval své místo sermo plebeius. Špa-

nlští vojáci pochopili osudné tajemství císaství: vdli, že bylo možno
dlat císae jinde než v ím. Ne mén osudné bylo odhalení, že je

možno mluvit latinsky bez zetele ku vzorm ímským. Písnost forem
klassických se zmenšovala, a síla píklad církevních vzrstala. Církevní

latina IV. století stkví se pedevším ve verších kesanského básníka,

Španla Prudentia. Jím trvají klassické rythmy — jako pežitky: tra-

dice verše ímského ochabuje, a akoli nemá rýmovaných slok, velmi

se kloní k rýmu v hymnu ad Galii cantum a jiných dílech. Po
celou nejvznešenjší dobu poesie latinské udržel se primitivní ryt-

mický systém — pízvuný a nikoli asomrný — versus satur-
nius voják, námoník a lidí neuených; a tato lidová metrika

mla pežíti svou uhlazenou sokyni. Je pochybno, že asomrná prosodie,

pinesená z ecka duchy zjemnlými kdy kvetla mimo kruh literát

z povolání. Jisto je, že vnucená pravidla, závisící na síle samohlásek

a poloze souhlásek, postupn byla vytlaena mén písnými zákony

o kvantit slabik, kde pízvuk a kladení pízvuku jsou hlavními initeli.

Pi pádu íše stalo se Španlsko koistí plnoních barbar,

kteí vládli jen násilím a málo splynuli s obyvateli. Zdá se, že je Špa-

nlsko Gotm zavázáno jen za zaslepení a zkázu. Ani kniha, ani nápis

gótského pvodu se nám nedochoval. Gongorské listy, piítané králi

Sisebutovi, nejsou od nho, a Gotové rozhojnili jenom o nkolik slov

španlský slovník. Porážka zpsobená Roderichovi Tarikem a Musou
otevela Španlsko vpádu arabskému. Národní cit nebyl ješt probuzen,

a lid španlský díval se na Witizu a Rodericha tak, jako Itálie a

Afrika si vážila Totily a Galimara. Duchovenstvo zstalo nepátelské

panovníkm, kteí se nazývali reges Visigothorum a kteí jmenovali

své milce na stolce neexistující, avšak nadané tunými obroími: je-

diný Got zaujímal zárove dva stolce, když Toledo jakoby náhradou

bylo obtí evnní dvou biskup gótských. Vysílení pílišnými trest-

ními zákony uvítali Židé arabské nájezdníky jako své blízké píbuzné
a pešli s pohanskými otroky do ad vítz. Nejbojovnjší Španlé se

prý shromáždili kolem Pelagia v Covadonze u Ovieda, kde se hájili

proti Berberu 'Alkamahovi a arcibiskupu odpadlíku donu Oppasovi.

Dvujíce síle svých hor,« praví Gibbon, »tito horalé poslední pod-

lehli zbraním ímským a první svrhli jho arabské.* Kdežto na svazích

asturských se rodil a rozvíjel duch španlský v keích, obyvatelé jihu

mén odvážní smíili se se svou porážkou. Ti, kdož pijali islám,

upadli do opovržení pode jménem muladiové; nejvtší ást obyva-

telstva, jež pijalo vládu svých pán, ale neosvojilo si jejich nábožen-

1



atvi, bylo nazváno muzarabové, tak jako m rckonquitty Maurové tbyll

v keafan^kých provinciich byli oznaeni jako mudéiarové.
Literami tradice Senek, I.ukiana, Pomponia Mely a Columelly

vzaly na se labarvení církevní v rukou Gaía Vettia Aqutlina Juvenka,

jehoi pfeklad evangelii podával hexametr vergilský • Jiitou dr»notU.

Niktel mnil básníci jsou dochováni v Insc riptionei Hlipa-
niac Christianae od Emila HUbnera. Mezi uenci církevními je

IIu.<iiu9 z Kordový, rádce Konstantinv, bojovník za orthodoxii atha-

nasijskou, pedsedající biskup na koncilu nikejském, jemui se piítá,

ie do nikejiikého vyznání víry vlolil lánek: Genitum, non fac*

tum, consubstantialem Pati. Jeité více vyniká svatý Damasof,

první ze Spanélských papež, jeni ukázal viechnu horlivost své raty

pronásleduje kacíství a bera v ochranu eholnictvl. Jeho nasládlá vý>

mluvnost, jíž si zasloužil píjmení auriscalpius matronarum, je

zapomenuta, ale zaslouží jakési pozornosti pro svj talent eptgrafický

a pro liast, kterou mél na rozhodnuti sv. Jeronýma pekládat bibli.

Potom pichází Prudentius s onou zálibou v hrze, jež zvéstuje

ikolu umžni Spagnolettova, ale k jeho sile a jeho písnosti pojí tón

sladiví a jemnéjáf. Zárove kesan, íman a Španél, Prudentius rád si

pipomíná felix Tarraco, a chvje se pýchou, že Zaragoza po ímu
a Karthagu dala své matce církvi nejvíce muennik. Jakkoli byl

kesan, duch impéria se v ném rozncuje pi myšlence na nesíslné

kmeny spojené v jediný národ, a pro nho je oban ímský tak po-

vznesen nad barbara, jako lovk nad zvíe. Priscillianus a Latro-

cinius, první muenníci, obtovaní kesanstvím státní moci, byli oba

jemného vzdlání. Vzpomínáme Orosia, protože byl žák svatého Au-

gustýna, pítel svatého Jeronýma a první, jenž vypsal historii svta

v díle, jehož užil Dante. V nm se rovnž spojila s velostí místního

cítni vášnivá láska k veškeré íši. FIrdý a vrný Španl zaznamenává

sápasy, jež podnikli jeho otcové za svobodu, a kladl jméno Numantie

hned po jmén metropole svta, ímu. Jeho kesanské srdce se ob-

mékuje pro barbary, kteí obracejí své smutné oi k svítlu. Chladný,

písný a cynický, stranický Orosius oživuje se pi vzpomínce na Cae-

sara a se i rozeheje, pomýšleje, že on, oban slavného msta, pod-

robuje svt pravomoci ímské; této nesmírné jednot rzných ras,

které všechny mluví jedinou eí a všechny uznávají všeobecný zákon,

dává nové jméno Romania.

Lucinianus, biskup karthagenský a dopisovatel svatého ehoe
Velikého, vzbuzuje rovnž jakýsi zájem; ale postava hrdjší a stkvlejší

je svatý Isidor ze Sevilly: beatus et lumen noster Isidoru s.

Málo se vyznamenává svou pvodností v prose, a latinské verše, jež

se mu piítají, jsou pochybné pravosti; nicmén jeho vdní ency-

klopedické je pekvapující a dává mu místo vedle Cassiodora, Boe-

thia a Martiana Capelly, mezi nejvtšími vzdlanci a uiteli západu.

Zbývá nám jméno sv. Braulia, ježto vydal posmrtné spisy svého uitele

Isidora a složil hymnu na národního svatého Millána. Svatý Eugen
byl realistický pvec svého vku a svatý Valerius, aniž byl psal verše,

ml všechny dary poesie. Z cizinc zdomácnlých jako Uher svatý
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Martin z Dumi, arcibiskup bražský, picházeli dom oslavit Španlsko.

Španlé, jako Claudius, biskup turinský, sv. Prudentius, biskup troyeský,

nesli za hranice dobrou povst své zem, první díly, které dokazují,

že tradice Senekova stále se udržuje, a druhý jako úední kroniká
karolinského dvora. Ješt nadanjší byl Theodolphus, španlský biskup

v Orleansu, slavný pi dvoe Karla Velikého jako literát a básník. Je

málo pravdpodobno, že se kdy zapomene na jeho jméno, nebo jeho

jásavá hymna: Gloria, laus et honor se zpívá na Kvtnou nedli
po celém svt. A sotva mén vynikající jsou ti, kdož složili latinsko-

gotské hymny sebrané v Breviarium Gothicum od Františka

Lorenzany a Hymnodia Hispanica od Faustina Arévala.

To staí, aby se ukázalo, že po as nadvlády Got ve Španlsku
byla literatura pstována — ne však Goty — s výsledky, které ne-

byly pevýšeny v ostatních zemích západních. Beze vší pochyby ve

Španlsku jako jinde úzkostlivá uenost a nevzdlaná hrubost vzrstaly

vedle sebe. Po pistání Tarikov nastala pestávka jednoho století, již

perušuje toliko Epitoma Imperatorum, kronika anonymního
Kordovana, kterého dosti odvážn hledali v Isidorovi z Bejy. Duševní

obrození se projevuje nikoliv u Španl nebo Arab, nýbrž u Žid
kordovských a toledských. Zbožné duše myslily, že duchovní odchá-

zejí do Paíže studovat svobodná umní, kdežto se v Toled — ne-

pamtném ohništi magie, kde prý ábel chytil svj stín — uili erno-
knžnictví a zapomínali na mravouku. Ozvnu této víry nacházíme

v Bataille des sept arts od Rutebeufa a v Morgante mag-
gi o re od Pulciho. Povst Kordový pekroila Rýn a dostala se až

do kláštera Hroswithy, jeptišky, která psala latinské komedie. Díla

Žid a Arab španlských zasluhovala by být zkoumána zvláš. Mezi

tmito spisovateli se setkáváme s velkým básníkem a filosofem, židem

Ibn Gébirolem nebo Avicébronem (zemel 1070?), jejž Duns Scotus

uznává za svého uitele a s Judah ben Samuelem Levitou (nar. 1086),

jehož oslavuje Heine ve svém Romanzeru:

Rein und wahrhaft, sonder Makel
war sein Lied, wíe seine Seele.

Všimneme-li si jeho oblíbeného zpsobu konit hebrejskou sloku

veršem v jazyce románském, musí býti Judah ben Samuel Levita po-

kládán za prvního z veršovc, kteí se pokusili v metrice španlské.

Zmíníme se jen o arabském básníku pvodu španlského, Ibn Has-

movi, který založil básnickou školu poesie mysticko-milostné.

Ale Židé a Arabové španlští vyznamenali se pedevším ve filo-

sofii. Mezi nimi teba pipomenout Ibn Bájjaha nebo Avempace (ze-

mel 1138), který byl odprcem Al-Gazáliho a jeho mysticko-skeptické

methody; a Abu Bakra ibu al-Tufaila (1116—1185), autora novopla-

tonského a pantheistického románu nazvaného Risalat Haiy ibn,
Yakzán, v nmž chce ukázat, že pravda náboženská a filosofická jsou

dv formy téže vci. Má tomu zajisté tak býti. Mohammad ibn Ahmad
ibn Rochd (1126— 1198), lépe známý pod jménem Averroes, uil

nauce o pirozenosti a všeobecné jednot lidské intelligence, vysvt-
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lije individuální nerovnosti fantastickou theorií o stupních chápáni.

Xkoli byl Arab, Averroes byl více ctén ^idy a kesCany nei lidmi

<'^ho vlastního kmene, a trvalost jeho povésti je dokázána tím, ie ho

limbus cituje o ti století pozdéji, a 2e se vyuovalo jeho naukám
iiniversit padovské i za asu Lutherova.

JcSté vznešenéjáí jméno je >španélský Ariosto<, Mojiíi ben

viaimon nebo Maimonides (1135 — 1204), nejvétii z evropských 2idfi

' tnkoka duchovni otec Alberta Velikého a svatého TomáAe Aquin-

i)o. Narodiv se v Kordové, Maimonides šel do Kahýry, kde se stal

c ikým rabínem a lékaem Saladinovým, když byl odmítl podobné
iiísto u Richarda Lvího Srdce. Je pochybno, zda zstal Maimonides

ipi^ímn a hluboce l^idem; v každém pi^ípadé je jisto, 2e se pidržel
,Ái,Lv as mohamedánství. Judah Samuel ben Levita je typ žida my-

>; Maimonides, v mnohém ohledu pedchdce Spinozv, je typ

ilistického. ízný epifjram praví, že »pefilosoval Talmud
. ^ al filosofii*. Jeho kritické schopnosti ho vedly k zavrženi

<nd Haggadah, v nichž vypravují rabíni, že se lev bojí zpévu

loutiho, že salamandr zháší ohe a jiné dtinskosti. Ve svém
(Iha-Hazakah (Silná ruka) hledí Maimonides oistiti Talmud

jj tchto charakteristických výklad (pilpulim) a uinit z nho
•ndce praktickým životem. Odtud usiluje o racionalistický výklad

na. Pimé spojení s Bohem, zázraky, prorocké dary nejsou tak po-

ny, jako spíše se rozplývají v nive symbolickým výkladem, ne-

oné jemným a vynalézavým. Rabínové afrití a španlští pijali

uóelivoítí tato nová pouení a za života Maimonidova byl jeho úspch
iiprostý. Nkteí z jeho pokraovatel vyhnali až do krajnosti obe-

ý racionalismus svého uitele a pivodili takto nevyhnutelnou re-

! Kabaly a k ní píslušejících výstedností. Tato reakce byla zp-
ena jiným Španlem, mystikem katalánským Bonasturcem de Portas

Mojžíšem ben Nahmanem (1195—1270), a pomr mezi tmito dvma
ici je vyjáden rabínskou legendou, podle níž duše obou pošla

: hlavy Adamovy, Maimonidova z levého závitku mozku, který ped-
stavuje písnost soudnosti, duše Mojžíše ben Nahraana z pravého,

enž symbolisuje nžnost a milosrdnost.

Existuje-li vbec domnlý vliv arabský na literaturu španlskou,

lelze to srovnat s vlivem španlských Žid, kteí mohou býti pyšni

la to, že Judah ben Samuel Levita byl jedním z uitel Dantových. Judah
"ijal místo mezi nesmrtelnými svta, a žádný Arab není hoden roz-

it provázek jeho sandál; avšak mže se velmi dobe stát, že lo-
.k prostední hodnoty, podporovaný štstím a píležitostí, zaujme
•dí místo v literární revoluci. Tak tomu nebylo ve Španlsku. Ne-

lni básníci španlsko-arabští, ve známost uvedení prací Schackovou,

.jsou jen pro nás místy nepochopitelní; jejich básn byly hádankami
iro vtšinu Arab, jejich souasník, kteí nevyhnuteln neznali jazyk

skutenosti mrtvý, jímž byl technický slovník arabského verše.

lvadž jejich vlastní krajané nedospli k tomu, aby pochopili tyto

-niky, bylo by pekvapující, že by jejich strojené umlosti byly

..kly do kastilštiny. Nelze lehce pipustit, že to, co dnes mate nej-



lepší znalce arabštiny, bylo by ped sedmi sty nebo tisíci lety jasn^

potulnému pvci. Nicmén nkteré osobnosti — bezpochyby vlivei

Josého Antonia Condeho (1766—1820) — stále ví, že metriky

kastilské romance, prosté básn lyricko-výpravné v dvojitých soi

zvuných oktosylabech, je odvozena od vzor arabských. Tato theorie"

vyslovená pedn Huetem, biskupem v Avranches, je tak neudržitelná

jako theorie, jež piítala provengalské rythmy arabským pvcm. Ne-

mén pochybná je myšlenka, že celá assonanní soustava je výmyslem
Arab. Nejen že assonance jsou spolené všem jazykm románským,
ale jsou již v hymnách latinských, složených nkolik století ped zro-

zením Mohamedovým a tedy dlouho ped tím, než který Arab vkroil

do Evropy. Je rovnž píznané, že ani jeden znalec arabštiny neví
legend o » arabském vlivu «, a pece nejsou více než jiní odbornici

naklonni ubrati vážnosti svému pedmtu.
Po písné pravd je tento arabský mythus jenom ošklivý sen,

mra zavinná špatn strávenou etbou Tisíce a jedné noci.

Vlivem Gallandovým, Cardonnovým a Herbelotovým rozšíilo se mí-

nní, že Arabové byli velkou tvrí silou v oboru fikce. Uštdit jim

otcovství španlských romancí a provengalských trobas je jenom
rozmar obrazotvornosti. Tato theorie obsahuje v sob, že Spanlé mli
dlouho vzácný zájem o duchovní stránku života arabského, avšak tato

domnnka není oprávnná, pozorujeme-li fakta. Vyjma nahodilá místa,

jako ono v Crónica generál, jež se týká vzetí Valencie, histo-

rikové kastilští vtšinou neznají své arabské soky. Na druhé stran je

druh románe es fronterizos, (jako ona, která je složena o ztrát

Alhamy, jež jsou založeny na legendách arabských,) a aspo jedna

z tchto ballad, ballada o Abenámarovi, mže býti dílem Maura znajl-

jícího španlsky. Ale to jsou jen ojedinlé pípady, výjimené jediné

v tom, co se týká pramene jejich pedmtu, a formou neliší se od

dvou tisíc jiných ballad, jež v sob uzavírají romanceros. Domnnka
Chateaubriandova a Ábela Huga, že maurské romance vdí za svj

pvod básníkm arabským, víra Victora Huga v arabskou Tliadu a

v gótskou 1 1 i a d u romancí je holá fantasie. Abychom nalezli pravd-

podobný píklad skuteného napodobení, je teba sestoupit do XV. sto-

letí, do doby, kdy uený markýz ze Santillany se pokouší odhodlan

o metriku arabských sajal, pokus, s nímž závodí anonymní fragment

Cancionero de Linares. Rovnž je možno, podle Menéndeze

y Pelayo, že forma tchto verš pochází od verš lyrických, galicko-

portugalských. V každém pípad jsou to jen veršovnické odvážnosti,

podobné pokusm, jimž se oddali dnešních dn v Anglii, aby obnovili

rondeau a ballad u, umlci jako Austin Dobson, Edmund Gosse,

William Ernest Henley a Andrew Lang. Pi pouhých tchto dvou mo-

derních píkladech v historii poesie kastilské a proti všem ostatním

svdectvím nelze vit, že by si prostí koovní rýmovai intuitivn

byli osvojili rythmy, jichž složitost zaráží nejlepší znalce. Tímto se

však neíká, že lidová poesie arabská nemla vlivu na lidové písn

španlské, jako jsou co plas, z nichž nkteré jsou prý jen pekladem
arabských tyverší; v každém pípad máme se zde zabývat jen for-



málni literaturou, o niž by te sotva mohlo tvrdit, ie k ni patí im>

provisované a starobylé cop las.

Je teba ostatn hledat jinde opravdový arabiký vliv: v podo*
benstvich, mravních naueních a orientálních maximách pvodem ze

sanskrtu. Josef Bédier dokazuje s dvtipnosti a uenosti velmi velikou,

'/.c vt^ina bajek není p&vodu orientálského. AC je tomu jakkoliv, bes-

prostedni arabský p&vod sbírky jako Disciplína clerícalii od
Petra Alfonsa (ástené zaazená pod titulem Fables of Alfonce
od (uxtona 1484 do Book of the subtyl Historyes and Fa-
bles of l£s ope) je tak jistý, jako arabský pramen podobenství od
luana Manuela nebo nauení Rabbiho Sema Toba. Až potud, a tak

i.iko Evropa má Španlsko dluh u Arab; ale i zde je Arab jen pro-

stedníkem pejímaje historii KalilahaDimnah ze sanskrtu pe-
kladem pehlvi a pedávaje ji pes Španlsko ostatní Evrop. Nesmí
se zapomenout, že Spanlé zakukleni pod arabskými jmény mli svj
podil na tomto díle interpretace.

Je nesnadno urit, pokud se mluvilo ve Španlsku arabsky.

Vlastenci chtli by nás pesvdit, že Arabové niím nepispli k zá-

kladm všeobecné vzdlanosti, a že Španélé pjili více, než si sami

vydlužili; je snadno v tomto smru nadsazovati. Je teba pipustit, že

arabština byla módou, akoli tato móda byla menši, než bychom se

domnívali podle svdectví Pavla Alvara z Kordový, který ve svém
Indiculus luminosus, dile z X. soleti, vyítá svým krajanm, že

zanedbávají svj starý jazyk pro umlosti hebrejské a arabské. Ethnický
vliv Arab je zejmý dosud v Granad a jiných mstech jižnich. Satky
mezi osobami rzných ras, smrující sesílit pevahu jazyka dobyvatel,

byly asté hned od zaátku, když Egilona, vdova po Roderichovi, se

provdala (podle legendy) za Abd-al-Azize, syna Musova, vítze
nad svým manželem. Alfons z Leonu oženil se s dcerou toledského

emira a Alfons VI. kastilský vzal si za ženu dceru emira sevillského.

>Manželství, jež se znelíbilo Bohu« sestry Alfonse V. s jakýms Ara-
bem (podle nkterých s Al-Mansurem) bylo oslaveno v proslulé ro-
manci inspirované Obecnou kronikou.

Takovéto satky musily vést k rozšíení jazyka arabského. Avšak
nejsme odkázáni na domnnky. Setkáváme se od r. 804 s arabskými
slovy v úedních listinách; v jistých místech upadala latina v zapome-
nutí, jak soudíme z faktu, že v IX. století biskup sevillský uznal za

nutné peložit bibli do arabštiny pro potebu muzarab; a uveej-
nní arabského pekladu kanonických dekret podává dkaz ješt
pádnjší. Z toho plyne, že i lenové duchovenstva etli arabsky snad-

nji než latinsky. Židovští básníci, jako Avicébron a Judah ben Samuel
Levita užívali nkdy se zálibou arabštiny m.ísto hebrejštiny; a je tém
jisto, že výpravné básn arabských rawi pozmnily stavbu hebrejského
verše. Svatý Eulogius sesiluje svdectví Pavla Alvara z Kordový tvrd,
e nkteí kesané — uvádí jménem muedníka Izáka— mluvili doko-
nale arabsky. A tato horlivost nebyla nesporn zpsobena úedním
nátlakem. Naopak, kalif zapovdl Židm a španlským kestanm
uit se arabsky. A móda také tak hned nezmizela; i když bylo panství
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arabské vyvráceno, zstala arabština jazykem oblíbeným. Alvar Fánez,

pravá ruka Cidova, podpisuje se arabskými písmenami. Kesanský
dinár, arabský tvarem a nápisem, je vynalezen, aby potel popu-

laritu dináru almoravidského, a v XIII. století razí se ješt španlské
peníze, mající na rubu znaky arabské. Tato pozorování se vztahují na

sted a jih zem.
Avšak pece drsná latina severu zstala tém nedotena. Mlu-

vili jí všude etní kesané i sami Spanlé, kteí se utekli do africké

provincie Tingitany. Je teba vylouiti mnoho z nák Pavla Alvara;

želí asu, jejž ztratili Spanlé uíce se arabsky a hebrejsky, tak jako

naíká Avicébron nad tím, že Židé užívali arabštiny a jazyka román-
ského: jedna ást mluví idumejsky (románsky), druhá mluví jazykem
Kedaru (arabsky). Vystoupil-li píliv arabský velmi vysoko, nebyl odliv

mén silný. Arabové napodobili víc a více ústroj, zbran a mravy
Španl, a Arabové, kteí mluvili kastilsky — moros latinados —
rozmnožili se pehojné. Nkteí spisovatelé arabští — na piklad Ibn

Hazm — byli synové a vnukové Spanl a neznali jazyka svých otc.
Když arcibiskup Raymond založil krátce po 1130 své CoUegium Pe-
kladatel v Toled, kde Dominicus Gundisalvi pracoval spolen
s konvertitou Abrahamem ben Davidem (Johanes Hispalensis), zacho-

vání arabštiny zdálo se zajištno. Jak se podobalo, byla pedem ui-
nna veškerá možná opatení proti omylm tak velikým jako Jindicha
ze Seyne a Michala Isselta, kteí pozdji získali smutnou nesmrtelnost,

první, protože mluvilo rabínu Talmudu, druhý, protože si ped-
stavoval, že Korán byl zákonodárce. V té dob picházelo mnoho
cizích uenc do Toleda, aby tam korunovali svá studia. Byl tam na

píklad Anglian Robertus Retinensis, který, dív než byl jmenován
arcijáhnem v Pampelun, pracoval spolen s Hemanem Dalmatem na

peklade koránu pro Petra Podivuhodného, opata z luny; jiný An-
glian Daniel z Morleye konal tam svá studia mathematická za asu
Richarda Lvího Srdce; Gerard z Kremony psal o medicín, astronomii

a filosofii. Michal Scot se tu zasvcoval do nauk Averroesových, jimž

ml uit ve Francii a v Itálii; Španl, dominikánský mnich Ramón
Marti (? 1230— ? 1286) byl první, jenž sestavil arabský slovník, a

všeobecné obrození arabštiny mohlo se oekávat za kížových výprav.

Ale nebylo z toho nic. Proud se seslaboval. Roku 1311—1312 do-

poruoval koncil, jemuž pedsedal papež Kliment V., založení stolic

arabštiny v Salamance, Bologni, Paíži a Oxforde. Vyjma v Bologni

nenásledovali této rady. Jazyk arabský ml ve Španlsku týž osud
jako arabská filosofie. V zemi, kde byla kdysi arabština jazykem úed-
ním, užívalo se jí mén a mén.

Pomineme-li velmi znanou skupinu technických výraz, nej-

vzácnjší literární odkaz, uinný pemoženými Araby, je abeceda.

Užívali jí píšíce kastilsky a nazývali pepis aljamía (adjami — cizí),

což bylo arabské jméno pro špatnou latinu, jíž mluvili muzarabové.
Užívalo se jí z poátku v zákonných dokumentech a v jejím praktickém

užití se pokraovalo po dobu rekonquisty, nebo krom tajuplnosti

doporuovala se také proto, že jistá posvátnost byla pisuzována arab-
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skému pismu. Nejzajímavjší vcí pi tom je, že aljamiado mto
vlastní literaturu, akoli dosti pirozené byla si tato literatura vzala

za vzor literaturu španlskou. Jejím nejlepSlm plodem je Poema de
Vúguf, které je jako první verSe La Alabanza de Mahoma,
složené o mnoho let pozdji, podrobeno metrice starých básní Spa-

nlských (poesias de clerecía). Rovnž aragonský Maur Mu-
liamed Rabadán napsal svou cyklickou báse v oktosylabech Spanl-

kých a u jeho nástupc setkáváme se s hendekasylaby, které jsou

icvným napodobením charakteristického metra galického (de gaita
allega). Textos aljamiados mají námty erpané z pramenii

ipadních. Poema de Alexandre dle francouzského; Historia
(le los amores de Paris e Viana podle provengalského;

Doncella de Arcayona spoívá na španlské básni Apollonio;
v Cancioneru Baenov je zcela prost Mahomat-el-Xartosse pod
svým turbanem básník španlský, a v napodobivé tradici pokraoval
jakýs anonymní uprchlík tunisský, jenž — zdá se — rozhodné zná

divadlo a básn Lopeho de Vega.

Je nadsázkou, tvrdí-li se, že se severní Španlé na svém pochodu
k jihu setkali s etnými pvodci pokroilejší kultury a civilisace, je-

jichž mluv obecné nerozumli, a kteí se modlili ke Kristu jazykem

Mohamedovým. Vyskytly-li se takové pípady, byly to velmi vzácné

výjimky. Latina potrvala ve Španlsku jako etina, syrština a kopština

v jiných provinciích kalifátu; a ve škole založené v Kordov opatem
Spera-in-Deo Titus Livius, Cicero, Virgilius a Quintilian etli se horli-

v. Vidli jsme, že bylo nutno peložiti bibli do arabštiny; také arab-

ština byla na tolik zapomenuta, že Petr Podivuhodný byl nucen pro

potebu duchovenstva dát peložit korán, jak jsme byli ekli (Anglian
Robertus Retinensis). Je teba také pamatovat, že odrda románštiny,

jež konen nabyla vrchu ve Španlsku, nebyla dialektem severním:

jazyk muzarab slavil vítzství nad arabštinou na jihu a ve stedu.

Štstí válené bylo by mohlo pinést jiný výsledek; a tu, abych tedy

užil slavné vty Gibbonovy, vyuovalo by se nyní na školách salaman-

ských koránu, a s kazatelen dokazovala by se obezanému lidu svatost

a pravost zjevení Mohamedova. Ale náhoda tomu chtla, že byla arab-

ština zatlaena, a e latinská, románská pežila ve svých hlavních od-
rdách náeí kastilského, galického a asturského (bable).

Galská latina se již rozvtvila na langue oil a langue oc,
akoliv se tchto výraz neužívalo ped koncem XIII. století. Dv st
let ped porážkou Roderichovou zaplavila horda španlská jihozápadní

Francii až k Adouru a vnutila jí jazyk, jejž latina tém cele vytlaila

a který se udržel jedin v provinciích baskických a v Navae. Ve sto-

letí VIII. byl tento baskický vpád pomstn. Soustedivše se na se-

veru, Španlé opustili násiln východní provincie, jež byly tehdy za-

brány Roussillonskými; tito rozšiujíce se na jih až k Valencii a na
východ až na ostrovy baleárské dali východnímu Španlsku novou e.
Odvozená od provengalštiny rozdlí se katalánština na plá catalá a

lemosí: na jazyk lidový a literární. Vidal de Besalú nazývá svoje

provengalské náeí limosina nebo lemosí, a jména vypjeného
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z jeho lidového pojednání: Dreita Maneira de trobar užívalo se

z poátku jenom o provengalštin literární; avšak nekonené zmatky

pocházejí z toho faktu, že, jakmile Katalánci poali skládat, rovnž se

eklo, že jejich básn byly psány v lengua lemosina.
Náeí galické, sousedící s portugalštinou, jakkoli prosté prvku

nasálního, zavedeného do portugalštiny Burgunany, je pokládáno od
nkterých za nejstarší formu jazyka románského na poloostrov. Bylo

pi nejmenším první, jež se dokalo svého plného rozvoje a vedeno

jsouc snad provengalštinou, nabylo dávno ped kastilštinou ohebnosti

nutné k výkonm metrickým, takže básníci dvora kastilského sami

došli k tomu, aby užívali galitiny, jež je velmi dobe zastoupena

v Cantigas de Santa Maria od Alfonse Ueného a v Ca n clo-

n ro od Baeny. Klesnuvši nyní na pouhý dialekt galitina zacho-

vává umlé zdání života úsilím vlasteneckých básník; avšak její

literární vliv není velký, a znamenitjší spisovatelé, jako Pardova Ba-

zánová, hledají pirozen širší obecenstvo a píší kastilštinou. Rovnž
bable je dialekt málo významný, akoliv básník znaného pvabu,
Teodoro Cuesta (1829—1895) napsal verše, jimž jeho upímní pátelé

nedají snadno upadnout v zapomenutí. Roztídní ostatních odrd —
andaluštiny, aragonštiny a leonštiny — písluší filologii. Naproti kata-

lánštin a galitin tato náeí nepidala nic dležitého k celku lite-

ratury španlské. Co se provedlo ve Francii a v Itálii, k tomu došlo

také ve Španlsku. ásten z dvod politických, ásten silou vyšší

kultury jazyk stedu jediný pemohl své soupee. Tak, jako si Francie

vypjila svou mluvu od Paíže a ile de France, tak jako Florencie

vévodí nad Itálií, práv tak Kastilie diktuje svj jazyk celému Špa-

nlsku. Vládnoucí typ mluvy španlské je kastilština, která, jsouc její

nejmužnjší formou, pežila své sestry a rozprostírá se nyní s bezvý-

znamnými odchylkami po celém Španlsku a vn Španlska na západ

až k Lim a Valparaisu, na východ až na ostrovy Filipínské; krátce,

»od íny až k Peru«. A kastilština moderní liší se málo od kastil-

štiny nejstarších psaných památek.

První narážka na rzné odrdy románštiny se vyškytá v život

svatého Mummolina, který nastoupil po svatém Eligiovi jako biskup

noyonský r. 659. Zpráva o španlském rázu mluvy románské sahá do

r. 734, ale pravost dokumentu je pochybná. Náhlý rozklad latiny ve

Španlsku lze pozorovat v závti biskupa Odoara (747). Písaha Strass-

burská, nejstarší z památek jazyka románského, patí do roku 842>

a v ediktu z r. 844 Karel Lysý pipomíná jako cosi zvláštního > ob-

vyklý jazyk« (usitato vocabulo) Španlv, Avšak žádný rukopis špa-

nlský není data tak dávného (844), a také není památky tak staré

jako Car ta di Capua (906) v italštin. British Museum je majetní-

kem kodexu pocházejícího z kláštera Santo Domingo de Silos, na jehož

okraj pipsal jakýs souasník místní domácí výrazy asi pro tyi sta

latinských slov; avšak tento rukopis není starší než z XI. století.

Fuero de Avilés datovaný 1155 (jenž je psán v ba biu a ne

v kastilštin) byl dlouho pokládán za nejstarší píklad španlštiny a je

to dosud obecné mínní. Fernández-Guerra y Orb míní, že fuero
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je padólek následujícího století (1274); aviak Baist pipouitje zcela

možnost padélk, uvádí dvody paleografické, aby položil rukopis do
• i, lby o mnoho pozdéjSi než 1158.

Záleží dosti málo na tom, rozhodnout tyto otázky data a pra-

šti, nebo zákonné dokumenty jsou jenom hromadou kosti literatury.

Dvanácté století udává pibližn datum literatury kastilské. Akoli ani

jeden literární existující dokument nesahá tak daleko, Misterio de
los Reyes Magos a skupina cantarú nazvaná] Poema del Cid
iiL-inohou pati^it dob o mnoho vzdálenjší, a nejspíše jsou to trosky

iitcrárniho ztroskotání. Je málo pravdépodobno, 2e dvé nejstarší skladby

verších kastilských jsou práv ony dvé, jež se nám dochovaly, a

i.ivba díla Poema je pi^lliš pevná na první pokus. Není pochyby,

byly kratší zpvy starší, inspirované hrdinstvími Cidovými, tak jako

byly cantares o Bernardovi del Carpio a infantech z Lary, jež se

nám byly zachovaly v ástech Crónica generál, psaných sou-

viinou prosou.

Dvtipná theorie míní, že epická báse je jen smsi k a n t i I e n

nebo krátkých lyrických básní. Je to nanejvýš jen zbožné mínní.

;Soudíme-li analogicky dle ostatních literatur, zdá se, že verš vždy ped-
chází prosu (tak jako lovk cítí pedem než rozumuje), a že báse
epická pedchází všude formu lyrickou — s možnou výjimkou hymn.
Poema del Cid na píklad neukazuje nižádnou stopu pvodu ly-

rického. O etných balladách o Cidovi, jež jsou dochovány, je pravd-
podobnjší, že jsou zbytky básn epické, nežli že báse epická je

slátaninou sebraných ballad, aniž víme pro, kdy, kde, ni jak, ni kým.

Avšak theorie kantilenje bezcenná, nebo, protože neexistuje

nižádná k a n t i 1 e n a, je sotva možno o ní nabýti takto dkaz, aby

se podepela theorie svdná, ale málo pesvdující.
Hrdinné iny v bitvách poskytují první námt písní a první

pvci tchto hrdinných in — gesta — náleželi asi k družin ná-

Selníkov. Zpívali, aby dodali svým druhm odvahy na cestu, a úspch
nájezdu byl pipomínán jakýmsi váleným zpvem, jako je zpv Di-

nase Vawra. Brzy se oddlili bojovníci a pvci od sebe naprosto:

"ozlouení se uskutenilo v dob, jež dlí Iliadu od Odysseje.
\chilles sám zpívá o sláv hrdin; v Odysseji objevuje se áo:5ós, a po
lm pichází r h a p s o d. Ve Španlsku jako jinde vyvinou se dv
idy umlc. Trovadores jsou všeobecn skladatelé; juglares
sou jen výkonní umlci — pvci, pednášecí, herci a kejklíi. Typ
akovéhoto umlce nižšího druhu byl uinn nesmrtelným Anatolem
"rancem: jetolejongleur deNotre Dáme, v nmž je krásn
pracován El Tumbeor. Avšak mezi trovadory a juglary
lebylo nijakého písného rozlišení: výkony své navzájem zamovali,
'edešedše Wagnera o osm nebo devt století nkteí trovadoi
kládali zárove verše i hudbu, a byl-li to obzvláštní talent, autor

extu i hudby pedvádl je sám ped posluchaem.
Menších rozdíl bylo hojn. Byli juglares neboli herci-pvci,

emedadores neboli herci, cazurros neboli nmí, kteí mli
úkol innost špatn urenou, podobající se úlohám obratného fígu-
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ranta. Nkteí nadanjší j u g 1 a r o v é podávali nkdy pvodní díla

trovador, obt neúspchu, spokojil se pednášením verš svých šast

njších soupe; a nahodile povznesl se remedador na stupe ju

g 1 a r a. Byli juglares de boa (pednášející) a juglares d(

p é ft o 1 a (provozující hudbu). Píležitostn pednášel t r o v a d o i

své vlastní ballady. Alfonso Álvarez de Villasandino ve stol. XV. v Se
ville je toho píklad. J u g 1 a r zkracoval nebo prodlužoval originál

aby se pizpsobil obecenstvu, jež ho poslouchalo. Podizoval slov;

hudb, krátce shrnuje nebo pidávaje, aby je upravil pro lidový nápv
Aby usnadnil námahu své pamti, utíkal se k onomu opakování epithe

a rení, jež je spolené veškeré primitivní poesii. Nejobyejnjší sdru

žení bylo, že juglar de boa zpíval verše trovadorovy
kdežto juglar de péftola je doprovázel na njakém prostém ná-

stroji a remedador pedvádl vypravování hrou.

V celém svt jsou djiny poátk literatury stejné. Reckj

aoidos dosáhne dležitého místa v dom. Sed na povýšeném kesle

vykládaném stíbrem, ochrauje manželku a vyráží hosty Agamemnona
svého ochránce a pítele. Tak zpíval Femos ped nápadníky Penelo

pinými. Ale nebylo tomu vždycky tak. Benley nám povdl, že >chu

dák Homér neml za tchto prostinkých okolností a dob nikdj

ctižádostivé myšlenky* získat zájem lidského pokolení a dosáhnoui

vné povsti; a že >složil adu zpv a rhapsodií, které sám zpívá

za malinký výdlek nebo podíl pi hostin ve svátek nebo ve dne
veselí*. Tato velikost a tento úpadek se projevil ve Španlsku jakc

jinde. Tmto prvním pvcm jako Demodokovi v Odysseji a seti-

nách ii Fergusa Mac Ivora stail pohár vína. Dat nos del vine
si non tenedes dinneros (dejte nám vína, nemáte-li penz),

praví juglar, který zpívá o hrdinných inech Cidových. Gonzalo de

Berceo, první spisovatel kastilský, jehož jméno se nám dochovalo, je

zárove první, jenž užívá slova trovador ve svých Loores de

NuestraSefíora. Ve svém Sancto Domingo deSilos doka-

zuje vzájemné zamování svých zamstnání, nazývaje se sám jugla-

rem svtcovým a dokazuje, že jeho zpv »bude stát zajisté, jak v-
ím, za sklenici dobrého vína«:

Bien valdra, commo creo, un vaso de bon vino.

Akoli je Berceo kazatel a trubadúr hrdý na své dvojí poslání,

žádá svou odmnu beze stínu falešné hanby.

Se vzrstající oblíbeností mizela skromnost. Jako tolik jiných

ohýbal se i trovador pod tíhou blahobytu. Zhýkaný králi a šlechtici

dlal okolky se svou cenou a mzdou. V zemi tak bohaté jako Francie

dostávalo se mu darem koní, zámk a panství; v chudém Španlsku

spokojoval se s odvy, nábytkem a ozdobami — muchos paiios

e sillas e guarnimientos nobres. Bylo mu lichoceno, byl hý-

kán, peliv nien neblahou blahovolností svých ochránc. Alfons II.

aragonský, Alfons Uený, Diviš portugalský byli královští trovado-
res. Hrát si na trovador a stalo se brzy tradicí rodinnou v jistých

velkých domech. Condestable Álvaro de Luna psal verše napodobuje

i
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tvého strýce dona Pedra, arcibitkupa toledikého. Slavný markýt de
Santillana je obklopen soupei tvého rodu: jeho déd Pedro Gonsilet

de Mendoza, jeho otec, admirál Diego Furiado de Mendosa, tásDÍk

pikaresknl, hrdý, hrubý a duchaplný; jeho strýc Pedro Vélex de Goe*

vara, jenž psal se stejným mistrovstvím a stejnou lhostejnosti ducha.

plnou písniku i náboinou plseA. Dm Santillan&v je •elný dfim.

n mnohými veselými druhy*; aviak vyjma dspéch ve váem pedsta
vujc jeho piklad pevládající mrav.

V této pékné spolenosti mnoii se vlohy trovadorovy. Cekalo

le od umlce, aby hrál na nkolik nástrojfi, aby jeho tásoba verlova*

ných vypravování byla nevyerpatelná, a aby ml Vergila v maliku.

Hýly zakládány školy, kde se kandidáti vyuovali trobar a fazer
dle zásad klasických, a jejich rod se tak rozmohl, že trovador
a j u g I a r ovládali kraj. Velcí i malí, mladí i staí, urozeni i ne-

volnici, všichni tvoili verše nebo jim naslouchali, jak prohlašuje Vidal

de Besalú, potulný trovador. Akoli mnohem pozdjší, je snad prav-

vivá Poggiova anekdota, že jakýs ubožák upoután píbhem, jejž mu
vypravovali, platil pednáSei, aby oddaloval den ode dne katastrofu

dje, takže vyerpav všechny své prostedky byl oVšem nucen vy-

slechnouti konec v slzách.

Cháska trubadúrská stala se konené hlízou tak škdnou, jako se

;iozdji stalo plemeno potulných rytí, a její sít byly ješt sieji

rpiaty. Alfons II. Aragonský otvírá cestu provengalskou balladou,

iiM>uje, že »ani sníh, ani led, ani léto, nýbrž Bh a láska jsou re-

frainem mé písn*

:

Mas al meu chán neus ni glatz

nom notz ni ni'ajuda ni estatz

ni res for Deus et amors.

Málo lidí mlo nadji státi se rytíi, avšak lidé všeho druhu a

obou pohlaví mohli opvovat boha a lásku — což také inili. K císa-m a knížatm lze pipojit skromnjší postavy Bercea ve Španlsku
a — abychom uvedli extrém — joculatora Domini, nadše-
• "ho blázna Jacopona da Todi v Itálii. Pi svém putování do dalekých

li pibíral si juglar k ruce juglaresu, primitivní hereku,
o niž se déje zmínka v Libro de Apollonio a jež je hanobena
ako bezectná vSiete Partidas Alfonse Ueného. Pi dvoe Jana II.

století XV. výstední dvorský básník Garcí Ferrandes Jerena vzal si

manželku juglaresu a žil pak, aby želel následk toho v C a n-

'11 aru Baenové. V severní Evrop kvetla tída veselých kleriku

;vaných goliardé (podle mytického papeže Goliáše), kteí poítali mezi

ivé uitele Catulla, Horacia a Ovidia a své anakreontské verše mísili

rouháním — jako v Confessio Goliae, myln pipisovaném
Aalteru Mapoví. V Canterbury Tales projevuje Chaucer názor

,
povésti tohoto bratrstva:

Byl žonglérem, goliardem potulným,
to hotový byl hích a neest jen.
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Typ, ne-li jméno tchto lidí, žil na Poloostrov. Byl vydán zákon

zapovídající vysvcování juglar a v portugalském Cancioneiru
vatikánském Estevam da Guarda vysmívá se juglarovi, který, pijav

eholi v nadji na prebendu, jíž se mu nikdy nedostalo, byl svcením

vázán neprovozovat znovu své zamstnání. Ve skutenosti je nejvtším

goliardem literární historie Juan Ruiz, arciknz hitský.

Štstí trovadorv a juglarv nemohlo potrvat. První

z cizích trovador který pišel do Španlska, Gaskonc Marcabru,

jedná s Alfonsem VII. (1126—1158) tém jako se sob rovným. Raim-

baut de Vaquieiras (1158— 1219) nedlá v jedné z nejstarších ukázek

španlské poesie (s dobe znatelnou píchutí galickou) menší nároky;

a Vídal de Besalú pi dvoe Alfonse VIII. (1158— 1214) je pítomen
uctívání j u g 1 a r o v u

:

Unas novas vos vuelh comtar
qu'auzi dir a un joglar

en la cort dal pus saví rei

qu'anc fos de nenguna lei.

(Chci vám vyprávt verše, jež slyšel jsem pednášet juglarem na dvoe
nejmoudejšího krále, jakého kdy spatila íše.)

Byl to opravdový zlatý vk. Stopadesát let po Alfonsu VII.

Alfons Uený, sám trovador, adí j u n g 1 a r y a jejich pomocníky
— los quesonjuglares e los remedadores — mezi

luzu mstskou a dává otcm, kteí sami nejsou j u g 1 a r y, právo vy-

dédit syna, jenž se vnuje tomuto povolání proti vli otcov.

Cizímu pvci dostávalo se penz, španlský byl odbýván s opo-

vržením. Villasandino, trovador galický, již uvedený, byl šasten,

že pednášel své vlastní skladby v Seville, piznávaje se dobrosrden,
že jako prostý juglar pracoval za chléb a víno — labro por
pan e vino. V posledním období toto umní provozovali slepci,

kteí zpívali u vrat kostelních a na námstích, spojujíce se starými

balladami své vlastní všednosti. Tento úpadek hmotného blahobytu

tvrc ml zhoubné zptné psobení na literaturu. Krásný c a n t a r

byl napsán lovkem nadaným, ale chudým: prodal své provozovací

právo, to jest, nauil ballad pednášee, kteí mu zaplatili penzi

nebo nápojem, když ji umli nazpamt. Tu pak zpv šel krajem, aniž

se k nmu pojilo jméno skladatelovo. Je jasno, že c a n t a r, který

stal se velmi oblíbeným a byl po léta etnými rty opakován, byl

vydán v nebezpeenství, že podstoupí zmny tak základní, že za n-
kolik generací mže se originál tak velice pemnit, že se ve sku-

tenosti úpln ztratí. Takový byl vskutku osud velké spousty pvod-
ních zpv španlských.

Je jisto, že byly cantary o Bernardu del Carpio, Fernánu

Gonzálezovi a infantech z Lary. Co se týe infant z Lary, je vc
zjištna mistrovským badáním Menéndeze Pidala. Assonance pvodních

zpv jsou nám zachovány kronikami, a nikdo z tch, kdož se vy-

znají v zásadách skladby španlské prosy, (z níž jsou assonance vy-

loueny, s krajní písností) nedovede si pedstavit, že by uml Španl
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napsat stránku souzvuk ve chvíli, kdy k tomu není soustedén. Dva
c a n t a r y na Cida Jsou dochovány jako slomky a vdéi svému byt!

Kastné náhodé — le byly zaznamenány písemné, jisté tu asi byly jako

ve Francii jiné skladby téhož druhu, teba ie jejích poet nebyl pi*

liiný. Ve ápanélsku ustoupil cantar de gesta pravidelné kronice,

která phpouitl vétii pesnost podrobnosti, a romanci s prudil lifotti

vétli malebnosti. V téchto dvou formách potrval cantar de gesta
dlouho. Vrátíme se k nému pozdéji.

Tato kapitola mbie se ukonit nékolika slovy o vztazích mezi

literaturou francouzskou a kastilskou. Vlastenci jsou ochotni pehánt:
tak Amador de los Rios a hrabe de Puymaigre. Nic není lépe zji&téno,

oei inodni obliba francouzštiny v stoletích VII. al XIV., dokud ne-

byla uznána pevaha Dantova, Boccacciova a Petrarkova. Frydrych

Barbarossa psal prý italsky, ale jeho synovec Frydrych II. zstal vérný

proven^aLským vzorm ve svých verilch italských: Lodi della

I

don na amata. Marco Pólo, Brunetto Latini a Mandevilla uifvali

francouzštiny z týchž dvod, pro néi se Gibbon málem rozhodl psát

ivé déjiny francouzsky. Tato nálada ducha mela vrch viude a napo-

dobováni vzor francouzských je pravidlem.

Záména zpsob gallských za gótské ve Španlsku ve stol. XI.

pála rozmachu toho, co zapoali francouzští dobrodružnici, kteí se

zúastnili rekonquisty. Francouzští žongléi šli za nimi, aby nauili

Španly umni skládat chanson de geste. Samotný výraz— can-
tar de gesta — poukazuje na francouzský pramen. Jako pvodem

avisi Báse o C i do v i snad s Rolandem, tak ie nesporné Mi-
sierio de los Reyes Magos výhonek liturgie clunyjské. Nej-

starší zmínka, jež se stala o Cidovi v latinské kronice almerijské, spo-

juje národního hrdinu s Olivierem a Rolandem zpsobem význaným.

Je jasno, že historie obou francouzských paladin byla ve Španlsku
již bžná. Jiný francouzský vliv je patrný v Básni oFernánu

{

Gonzálezovi, kde autor, in narážku na porážku Karla Velikého

i v Roncevaiu želí, že nebyla bitva srážkou s Maury, v níž by je byl

mohl Bernard del Carpio na kusy rozsekat.

Pítomnost francouzských žonglér a proven<;aIských trubadúr
f na Poloostrov je dále potvrzena nevývratnými dkazy. * Trvá se oby-
' ejn mnoho na tom, že se vyškytali Francouzové ve velmi velikém

potu mezi poutníky, kteí navštvovali oltá sv. Jakuba v Kompostele
v Galicii, a uvádí se, že první, kdo složil zprávu o této zbožné cest
byl Aimeric Picaud, Parthen de ay-le-Vieux, který poznamenává málo

roztomile, že »když Baskové jedí, pokládali byste je za prasata, a když

mluví, za psy*. To bylo ve století XII., když Anglian William Wey
I
—^—^^—^—

—

1 Viz: Los Trovadores en Espafia, Barcelona, 1889 od Manuela
Milá y Fontanals; od téhož: Resenya histórica y criticadelsan-
tichs poetas catalans v III. díle jeho Obras completas, Barcelona
1890; pozoruhodný úvod Henryho R. Langa k dílu: Das Liederbuch dcs
K5nigs Denis von Portugal, Halle, 1874, a píspvek Karoliny Micha-
lisové de Vasconcellos v Grundriss der rotnanischen Philologie
Strassburg, 1897.

J. Fitzmaurioe-Kelly : Déjiny ipanélské literatnry. 2

II
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(který byl fellow etonský a pozdji, zdá se, augustýnský mnich

kláštera edyngdonského ve Wiltshiru) psal svj Itinerary (1456).

Avšak, akoli se toto putování uvádí jako pobožnost obzvlášt fran-

couzská ve Francesille (? 1602) Lopeho de Vega, není jisto, že by

poet francouzských poutník byl vysoko pekroil poet ostatních

národností; a i kdyby tomu bylo tak, nevysvtlilo by to francouzskou

literární pevahu, nebo tato pevaha nemohla by se piítat prchodu
zástupu nevzdlaných pocestných, toužících jediné po spáse své duše

a návratu dom. Je spíše pirozeným výsledkem stálého se sthování

duchovenstva v prvodu biskup a knížat francouzských, francouz-

ských mnich, pivábených poklady španlských klášter, pán, kava-

lír a šlechtic francouzských, kteí mli úast na kížových výpra-

vách, a které provázeli žongléi, herci a kejklíi.

Af se vykládá jakýmkoliv zpsobem, vliv Francie na Španlsko

je hluboký a trvalý. Pozorujeme, že Španél, domácí nebo zdomácnlý,

dává cítit nad tím svou mrzutost. Rodrigo z Toleda, arcibiskup strany

clunyjské, ohrazuje se proti španlským juglarm, kteí oslavují

vítzství Karla Velikého ve Španlsku; a Alfons Uený posmívá se

také tmto vybájeným triumfm, protože císa » dobyl nanejvýše n-
jakou malikost v Kantabrii*. Z jednoho místa v Obecné kronice
možno dokazovat, že jistí žongléi francouzští konali svá recitaní

pedstavení, zejmé ped posluchastvem vybraným ze vzdlaných pa-

tricij. Toto vyvolává zajímavou otázku. Považuje se za pirozené, že

kdesi ve Španlsku (v Navae nebo horní Aragonii) byly skládány

básn truvéry nebo trubadúry v jazyce smíšeném. Nejslavnjší z uenc
španlských, Menéndez y Pelayo, je naklonn vit, že básn toho

druhu mohly existovat ve Španlsku, jako existovaly v Itálii. Je to

možno, ale nalezena nebyla ješt žádná. V EntréedeSpagne
autor oznamuje, že vyjma podvrženou kroniku Turpinovu jsou jeho

hlavní autority

dous bons clerges, Can-Gras et Gauteron,
<^an de Navaire et Gauter Aragon.

Jean de Navarre a Gautier Aragon mohou býti dva knží, kteí sku-

ten žili, ale možná, že také žili jen v pedstav autorov. Je zají-

mavo zjistit, že naproti typickým chansons de geste má Entrée
de Spagne dva rozliné druhy rythmu (alexandrin a verš dvanácti-

slabiný) jako v Poema del Cid, aže jazyk má jistou exotickou

vni. Bylo by však opovážlivé odvážit se jít dále než sem.

Avšak nemá-li Španlsko jako Itálie pvodních básní v pechod-
ním jazyce, jsou v etných prvotních textech stopy svdící o vlivu

francouzském a provenqalském. Dv z nejstarších lyrických básní kastil-

ských, Razon feita Amor a Disputa del Alma jsou pejaty

z francouzského. Libe de Apollonio obsahuje nkteré proven-

qalismy a Vida de la Santa Maria Egipciacqua je tak úplné

zgallicisována, že Milá y Fontanals, dokonalý uenec a upímný Spa-

nl, byl — a ne bez píiny — sveden, pokládat ji za jeden z onch
pechodných plod, které se marn hledají. Chtje pohaniti Pera da
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Ponte, starého trovadora svého otce, Alfons Uený dobírá si jeho

ncvdomost a jeho neschopnost skládat v duchu provenQalském: Vof
non trovades como proen^al. Alfonsovy Cantigas jsou ote-

vené provengalské rozmanitostí svých verifi. Synovec Alfonsv Diviš,

král portugalský, piznává se v portugalském Cancioneiru vatikán-

ském ku své touze napsat milostný zpév ve zpfisobu provenqalském:

C)uer'eii cn, mancyra dc proen^al,

lazer a^ora um cantar ainor.

Provengalský vliv byl peváiný v Kataluni, v Galicii a v Portugalsku.

Daleko slabší byl v Kastilií, kde severní trubadúi uinili pro epickou

I

poesii, co inili Provengalové pro poesii lyrickou na východe a na

západe.

\ Vliv francouzský, všemocný v Portugalsku, je silný rovnéž ve

I

Španlsku; a byla li néjaká sbírka španlských písni tak stará jako

portugalský Cancioneiro vatikánský, shledalo by se snad, Že cel-

i keni mimo co do formy cizi vliv v jedné zemi nebyl le o nkolik

1 stup mén význaný než ve druhé. Pedramigo de Sevilha, básník

I

andaluský, napsal pastýskou píse, která zdá se být napodobením
! francouzského originálu, a Juan Lopez de Ulhoa složil cantar a-
m i g o, který pipomíná starou chanson de femme ve francouz-

štin; avšak oba tito básníci jako Alfons Uený psali v galitin. Je

nesnadno vit, že by mohla kastilština podat záhy etné píklady

tohoto druhu. Jestliže pedn existovaly, je tém neuvitelno, že

I

by nijaká tradice nebyla se o nich dochovala. Potom myšlenka sama
o sob je pravdnepodobná, nebo jazyk kastilský nebyl ješt dosti

ohebný k tomuto užití. A nad to byl v Kastilii od poátku opaný
proud. Vyjma cizí stopy, zjevné v prvních recensích historie o Ber-

nardu del Carpio (který je pokládán za synovce Karla Velikého), je

ton romanci Francouzm nepátelský, a pirozen toto nepátelství

asem vzrstalo. Obzvlášt Cid je protifrancouzský, Uvrhuje' krále

francouzského do žaláe, vyvrací s potupou trn krále francouzského

v Saint-Pierru. Povaha francouzských žen stává se pedmtem výsmchu.
Skladatel vyzdvihuje, že nevrná manželka Garcí Fernándeze je Fran-

couzka, a když se objeví v romanci matka Sancha Garcíe, rovnž
Francouzka, obdaí ji milencem Arabem. To jsou slabosti prostého

lovka ve všech zemích; vyrovnává staré úty hanob est ženy,

matky, dcer nebo sester nepítelových; a ve stedovkém Španlsku
: se bím obecných ostud Francouzka.

Pi zkoumání pvodní poesie španlské sluší se init závry
jenom s velkou obezetností. Poema del Cid a Chanson de
Roland patí k témuž druhu a jsou mezi nimi body nejvnitrnjší

podobnosti. Ale nemohlo by se tvrdit, že podobnost okolností zahrnuje

nutn pímé napodobení. Bojující biskup v Básni je toho píkladem.

Jeho pítomnost na bojišti mže býti a byla beze sporu historickou

událostí, dosti obecnou ve dnech, kdy vojenští preláti rádi útoili

v ele svých voj; a kroniká mohl být svdkem hrdinství, o nmž
vypravuje. Je-li tomu tak, španlský j u g 1 a r nepoteboval napodobit
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episodu Chanson de Roland. Možno je, že slyšel Píse, a je

to i pravdpodobno; možno také pipustit, že použil konvenní kostry

Písn, tak jak ji nalezl, a že si nkdy vypjil epitheton. Ale není

zcela dokázáno, že zašel dále. A nad to, kdyby Báse prozradila

více stop vlivu francouzského, mli bychom uvážit, že tato báse,
akoli z potu nejstarších, jež se zachovaly, nepedstavuje epickou

poesii národní v prvním období jejího rozvoje, a že opis, který se

nám dochoval, je pomrn nedávný a že asi doznal znané pepracování.

Mli bychom si také pipomenout, že jsou velmi staré stopy

zptného psobení na literaturu francouzskou; jsou, pravda, mén etné,

ale jsou prokázané. Ve Fragmentu de laviedesainte
F o y A gen, který se piítá XI. století, je vypjení španlského

námtu oteven piznáno:

Canczon audi, q'es bella'n tresca,

Que fo de razo espanesca.

Bylo pipomenuto, že M a i n e t, francouzská zlomkovitá epo-

peje z XII. století, snad pochází od španlského cantaru de gesta,
jehož zbytky se najdou v souzvuné prose Obecné kroniky
(kap. VI., VII. a VIII.). Dlužno poznamenat, že v Cléomadésu
(Adenet le Roi) a od nho odvozeném Méliacinu (Girard z Amiensu)

vidíme devného kon, jejž dobe znají tenái Dona Quijota,
jak poletuje mezi planetami. Pvodem z Orientu pejde tato historie

k ekm, kteí ji pedali Arabm, a s tmito se dostane do Španl-

ska. A ve Španlsku vypjí si ji Adenet le Roi, aby ji pinesl západu.

Jak ukázal Gaston Paris ve skvlé studii, je námt epické básn,

nazvané Anséis de Carthage, ješt bezprostednji a význanéji

španlský. Chronologie je puštna do vtru podle zvyku epických

básník. Fabule je tato: Karel Veliký zanechal ve Španlsku krále,

který zneuctil dceru jednoho z jeho baron, a baron, chtje se po-

mstiti, poštve proti nmu arabské hordy. Žádný námt nemže být

zejmji španlský. Tato epopeje je jen neobratné pepracování le-

gendy, týkající se Rodericha, Cavy a hrabte Juliána, s náhradou Kar-

thaga za Karthagenu. Pozdji napodobí Hernaut de Belaunde
nkteré episody z Básn oFernánuGonzálezovi. Tímto snad se

vyerpává výet výpjek se strany francouzské, a je zjevno, že

v tomto období je literární dluh Španlska a Francie rovn rozdlen.

Jako ostatní Evropa, pijímá Španlsko mnoho a dává velmi málo;

avšak v prbhu století se postavení zmnilo. Saint-Amant, Théophile,

Sorel, Racan, oba Corneillové, Desmarets, Ouville, Gillet de la Tes-

sonnerie, Boisrobert, Rotrou, Cyrano de Bergerac, Tristan, Scarron,

Molire, Quinault a Le Sage — abych uvedl namátkou jen nkterá
známjší jména, — kloní vážky ve prospch Španlska. A nevyerpa-
telné divadlo španlské, z jehož bohatství i Francouzové vypjovali,

je jen zlomek literatury, jíž se zabýváme.



KAPITOLA 11.

Období anonymní (1150-1220).

frvutni literatura Španlská jako literatura viech zemí, kde m6-
inc pozorovat poátek a rozvoj pisemnictvi, je náboženská a epicki.

1 aio prvotní díla jsou všeobecné vyznaena duchem poesie lidové nebo
lu uvédomélé, s jakýmsi sotva znatelným dotekem osobního rázu, a je

L isto libovoino, pipisuje-li se to i ono dílo tomu i onomu spiso-

vateli. Nedostává se nám údají^, jež by nám dovolily zjistit nejstarii

litridrní dílo psané kastil^tinou. Judah ben Samuel Levita a Raimbaut

<|ueiras užívají nkterých španlských verš ve svých básních,

ci\>.iK iní tak jen z rozmaru. Je dochováno Misterio de los Reyes
Ma^os (Mystérium o svatých Tech králích), které snad bylo ped-
stavováno v kathedrále toledskó na poátku XII. století, a jehož litur-

i u ký pramen nás opravuje, abychom je považovali za jednu z prvních

inátek kastilské liieratury. Ml-li pravdu Lidforss, klada je do sto-

K li XI., byla by tato hra jednou z nejstarších, které byly napsány

v jazyce moderním. Amador de los Ríos posunuje její datum ješt
le. Tyto domnnky jsou pravdpodobn pehnané. V rukopise,

nmž se dochovalo, pichází Misterio za výkladem na náky Jere-

miášovy, jež napsal kanovník auxerský Gilibertus Universalis (zemel

1134). Toto malé posvátné drama bylo objeveno koncem XVIIl. sto-

Itii Filipem Fernándezem Vallejem (arcibiskupem v Santiagu de Com-
stella od 1798 do 1800), který je uril jako dramatickou scénu,

se mla hrát o svátku Zjeveni Pán, a pokládal je za odvozené od
r.jakého latinského originálu. Tyto dv domnnky byly uznány za

správné.

Dramatické básnictví kesanské je inspirace církevní, a v celé

: Evrop jsou první hry jen laickým pevodem vzor studovaných ve

I svatyni. Samotná mše, služby boží na Kvtnou nedli a Velký pátek
I jsou trosky velmi složitého posvátného dramatu. Španlské Misterio
I pochází z jednoho z officií, kterých se užívalo v Limogesu, Rouenu,
I Neversu, Compiégnu a Orleansu, spolu s legendou o Tech králích

I vzhledem k námtu, a latinská officia jsou ásten dramatickou inter-

: pretací zbožných ústních tradic, ásten rozhojnním apokryfního

Protoevangeliajacobis Minoris a Historie de Nativi-
t.ite Mariae et de Infantia Salvatoris. * Tvto francouzsko-

^ Joannes Karl Thilo, Codex apocryphus Novi Testam enti.
Lipsiae, 1833. Str. 161—254, 388—393.
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latinské liturgické hry, uvedené zde v pravdpodobném poádku svého

složení v prbhu XI. a XII. století, dostaly se do Španlska s bene-

diktýny z luny, a práv tak jako každá pvodní recense je zdoko-

nalení toho, co bezprostedn pedcházelo, tak i mystérium španlské
dopouští nový rozvoj. V dramat limogeském není dje, dialog se

skládá z liturgických frází rozdlených mezi osoby; v officiu rouen-

ském je rozmnožen poet osob, a o Herodovi, akoli nevystupuje,

dje se zmínka. V recensi následující shledáváme se s pastýi. Z Mí-
st eria zbývá jenom zlomek, asi stopadesát verš, konící se tam,

kde se rabíni ptají svých posvátných knih, jak odpovdt Herodovi

v píin »proroctví, která hlásal Jeremiáš*. Jeho pvod je uren tím,

že obsahuje práv ti verše Vergilovy (Aeneis, VIII., 112— 114),

vsunuté tím, kdo upravil ritus orléanský. Králové jsou uvedeni jmé-

nem a jedna e je pednášena Kašparem: dležité body, které po-

máhají stanovit datum složení díla. V Bedovi nalézáme místo, kde je

Melichar oznaován jako senex et canus, Baltazar fuscus, inte-

gre barbatus; Kašpar juvenis imberbis, ale zdá se, že je toto

místo vloženo pozdji. Jména tí král vyskytují se i v povstné mo-
saice u Sv. Apollináe della Cittá v Raven, jéž pochází z VI. století;

a rovnž zde pidání jmen pravdpodobn vzniklo jenom z dodatené
zbožné úvahy. Má-li pravdu Hartmann, tvrdé, že tradiní jména mág
nebyla bžná, le až po domnlém odhalení jejich ostatk v Milán
1158, nemohlo by být datum Misteria položeno le ke konci

XII. stolotí. Ale v tomto bod nemáme nijaké jistoty.

Jakkoli se nám Mistei o zachovalo ve stavu zlomkovém, dosti

zbývá, abychom ukázali, že španlský autor zdokonalil své vzory. Dra-

matickému dji dává novou sílu, oživuje dialogy a dodává pedstavení
životnjšího ovzduší. Vedeni hvzdou, ti králové picházejí naped
oddlen, potom všichni ti. Oslavují zrození Krista, jemuž se chtjí

poklonit po tináctidenním putování. Potkávajíce Heroda sdlí mu
své poslání; Herodes zapísahá své a ba d es (rabíny), své rádce a

vštce, aby hloubali v mystických knihách a ekli mu, je-li výpov
mág pravdivá. Dramatická síla slov vymnných mezi Herodem a jeho

rabíny pedí vše, s ím se mžeme shledati v officiích francouzsko-

latinských, a týž pokrok pozorujeme ve stavb a spádu dje. Setká-

váme se tu i se stopou kritického ducha, což jest novinkou ve starých

mystériích. První a tetí mag chtl by vidt druhou noc zázrané
znamení hvzdy, a druhý mag chtl by je pozorovat ješt po ti noci.

Tento zlomek, psaný verši šesti-, osmi- a dvanáctislabinými, tvoí zá-

klad španlského divadla, a odtud pochází >jas a vn rozkvetlých

a hvzdnatých autos,« jež uchvacovala Shelleyho. Jakkoliv závažné a

ctihodné je Mistei o, svobodnjší zpsob, jakým se jedná s liturgií,

jeho šastné spojení realismu a zbožnosti, a jeho živost dje jsou

rovnž dokladem proti jeho domnlému stáí. Je poád ješt staré,

pijmeme-li závr, že bylo napsáno dvacet let ped Poema del Cid,
to jest asi okolo 1120.

Tato epická báse, dstojný protjšek k Písni o Rolandovi,
je první velká památka literatury španlské. Tak jako Misterio, za-



tys
^ovaIo le nám i Poema del Cid kuié a inetvofené. Podatele jeho

, xtracen; jedna strana uproited, obuhujíd padesát verM, ped
ver.<em 2337, nevíme, kam «e podéla; jiná stránka icbáff po verii

3307, jak byl prvnf na to ukáaal Mcn(^ndef Pidal; a konec byl po«

<M>ravcn neobratnýma rukama. BáseA je nám známa Jen v jediném

1^ opise, který je ze XIV. století: * datum jeho je pesn ureno.
Uobu itioieni musíme položit, jak se domníváme, asi do prosted sto-

Ictl XII. (kolem 1140), pibližné padesát let po smrtí Cidové. Poema
del Citl stojí tak na polou cesté mezi Písni o Kolandovi a

Nibclungami. Ve své nynéjii form je výsledkem nesetných
picdélávánl, která znamenají tolik, co pepracování. Skladatel jeho je

neznám. Per Abbat, uvedený na konci, jako Turoldus v P i s n i, je

pcpisovatel nespolehlivého opisu. Assonancl se hrubé nedbá, vety

jsou vynechávány anebo pemístény z jednoho verie do druhého,

asem splývají dva verie v jeden. Pevládající metrm je alexandrinské,

I ipodobené pravdpodobné z latinské kroniky, která poprvé ptpo-
á hrdinu jeho lidovým jménem:

Ipse Kodcricus, Mio Cid semper vocatus,

De quo cantatur, quod ab hostibus haud superatus.

Pravidelné metriky je velmi málo dbáno. Nékteré vcrSe mají

icet slabik, jiné jenom deset, a ježto vétáina téchto nepravidelností

:házf z nedbalosti opisovaovy, naše vdénost k Peru Abbatovi je

iSena s lítostí, kterou zakoušíme tam, kde se objevuje jeho nepo-

Iná methoda. Avšak jemu vdíme za zachování tohoto cantaru
;e gesta, lak jako vdíme za jeho uveejnní Tomáši Antoniovi

Sánchezovi 1779, více než pl století ped tím, než byla vytištna

jaká chanson de geste.

Poema má dvojí námt: hrdinné iny Cidovy ve vyhnanství a

satek jeho dvou dcer s infanty z Carrionu. Legendární Cid znan se liší

oil Cida historického. Skeptikové píliš rozhodní popeli jeho existenci;

Mšak Cervantes se svým vrozeným smyslem vystihuje pravdu v Donu
uij Otovi (I díl, kap. XLIX ). Cid byl nepochybn skutená

osoba; jsou li ovšem hrdinné iny, jež se mu piítají, pravdivé, je

jiná otázka. Ironie se ho asto dovolává pro sebe. Námezdný žoldné
emirú zaragozských je petvoen v píkladného vlastence; plenitel

kostel stává se kvtem pravovrnosti; zatvrzelý voják je nám ped-
stavován jako typ prvního milovníka; on, vtlení španlské národnosti,

je pedevším znám pod svým arabským názvem (sidi = pán). Nebyl
bez chyb; ale je dobe pipomenout si, že iny, které uvádjí proti

nmu, pocházejí od nepátelských historik arabských, a že je nutno

posuzovat ho mítkem jeho doby. Jeho nepátelé, teba že mu všichni

sloef, prohlašuji ho za >zázrak ze zázrak božích a dobyvatele ko-

rouhví*. Ruy Díaz de Bivar — abychom ho nazvali pravým jménem, —
byl ímsi jiným než lupiem, jehož hrdinné iny oslnily národní obrazo-

* Rukopis R 200 vBiblioteca Nacionál nemá ceny, protože
je kopií kodexu ze XIV. století, poízenou v Burgosu v íjnu 1596 Juanem
Luisem de Ulibarri.
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tvornost: pedstavuje jednotu a nadvládu Kastilie nad Leonem. Do-

kázal na píklad, tém proti vší pravdpodobnosti, že Španlé byli

s to zápasit proti Maurm. Po jeho smrti ve Valencii 1099 stala se

jeho památka národním vlastnictvím, zkrásnným lidovou básnickou

obrazotvorností. V temné dob, která se prostírá od pohromy u Alar-

cosu (1194) až do slavného vítzství u Las Navas de Tolosa (1212).

byl oslavován Cid Campeador jako hrdina, který nikdy nezoufal nac

svou vlastí.

teme-li Poema del Cid, pipadá nám na mysl G a r i n d

Loherain, a pedevším Píse o Rolandovi. Cid je vyma-

lován lidštjšími barvami než Roland. Propouští své zajatce bez vý«

kupného a dává jim dokonce peníze, aby se mohli vrátit dom^
V Chansonu boí Karel Veliký idoly v mešitách, kti násiln st(

tisíc Saracen a vraždí vzpouzející se; v P o e m a spravuje Cid dc

bytou provincii s takovou laskavostí, že Maurové po jeho odchodt

pláou a modlí se, aby vykonal šastn cestu. V obou pípadech j<

zakroení zázraného prvku tém podobné. Archandl Gabriel s<

zjeví Karlu Velikému; zjeví se rovnž Cidovi. Francouzský arcibiskuj

Turpin zahajuje bitvu v Písni; francouzský biskup Jeroným ved(

útok v Básni. Roland a Ruy Díaz jsou sproštni viny a jsou pO'

vzbuzeni za stejným úelem; arcibiskup je curunez, biskup je cO'

ronado. Toto jsou jenom podrobnosti, které poukazujíce na to, ž(

francouzská chanson de geste mohla mít njaký vnjší a formált

vliv, nedokazují však pímého napodobení. Námt a duch Básn j<

podstatn španlský, a vezme-li se v úvahu, že j u g 1 a r užívá epick^

konvenní formule, je jeho dílo velké svou prostotou, svou silou, svoi

prudkostí a svým vzletem. A jedná o Cidov horlivé vrnosti ve vy-

hnanství, nebo o jeho pijetí na milost nevdným králem, a oslavuj<

pád hrabte barcelonského nebo vzdání se Valencie, a zpívá o svat

bách Elvíiné a Solin s infanty z Carrionu, i o touze Cida, kter

prahne po tom, aby se mu dostalo zadostiuinní od jeho podlýcl

ze, je básník opravdu inspirován a sebou jist.

Jednota pojetí a jazyka nedovoluje pedpokládat, že je Poemi
dílem nkolika rzných rukou, a rozvážné rozdlení díla v oddlení

c a n t a r y dokazuje, že na nm pracoval jediný duch. První ást s(

koní satkem dcer hrdinových; druhá potupou infant z Carrionu

prohlášením, že králové španlští pošli z rodu Cidova. Dary básníkovjT"

picházejí nejlépe k platnosti, když vypravuje o nkterých válených
inech, na píklad na povstném míst, kde líí, jak Cid uinil útok

na Alcocer. Je to dílo originálního genia, který, vypjil-li si nco,
dovedl si to pivlastnit, tím, že to zpracoval osobním zpsobem. Je

mrzuté, že zaniklo jeho jméno; avšak svdectví erpaná z podrobné

znalosti díla nám dovolují dojít k pravdpodobnému závru. Domnnka,
že byl básník Astuan, mže být pominuta. Je teba poznamenat, že

vypravuje s místopisnou pesností o nejpodrobnjších výpravách Cido-

vých v krajích Castejónu a Alcoceru; podává podrobný popis hlavní

episody — potupení dcer Cidových v lesích corpesských, blíže Ber-

langy; — tyi hlavní cesty v Básni jsou peplnny nekonenými po-
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drobnostmi od Moliny až k San Cvtebanu de Gormax, kdežto te sti-

vají nejaiinými a zmatenými, když le dochází k Burgosu a Valencíí.

Z krajioy kolem Zaragozy nezná j u {^ I a r témé nieho. Pravdénej*

podobnijAí domnénka je, že neznámý skladatel tohoto primitivního

veledila byl pfivodem z údolí Arbuyuclo, a toto domnénl je podpo-

rováno autoritou Menéndeze Pidala. Af je tomu jakkoliv, je obzvlái

ním svédcctvim zdatnosti tohoto básníka, že vnutil lidstvu, aby pi-

jalo na miste historického Cida díté jeho obrazotvornosti. Tento pak

šachoval se v rfizných formách v Cidu Corneillové, v I.e|;end6
vékú Viktora Huga, v Poemes barbares Leconta de Lisle a

t Trofejích Josého Marie de Heredia.

Nedávný objev uvedl v známost zlomky ztraceného cantaru
de gesta, který, podle Gastona Parise, mohl být složen dív nei

•amotné Poema del Cid; byl by v každém pípade vysokého

Itáí. Tento c a n t a r se vztahuje na píbh více nebo méné histo-

rický, který se sbéhl asi koncem desátého století: na smrt sedmi syn
Gonzala Gustioze, pána de Salaš v kraji larském. Téchto sedm mlá-

dc padlo prý na Campu de Almenar v boji proti Gálibovi, ná-

mstku Al-Mansurovu, jenž se vyškytá pod jménem Galve v Básni
O C i d o v i. Lidová verse této tragické episody dává jim zahynout

tradou jejich strýce Ruye Velázqueze, který se takto mstí za potupu

uinnou své manželce, Don Lambe, v den jejich svatby. Tof námt
tkrášlený j u g 1 a r e m, který vypráví, jak Gonzalo Gustioz byl již

vydán Al-Mansurovi zrádcem Ruyem Velázquezem. Když byl Gustioz

v zajetí, byly poslány hlavy jeho syn a Nuia Salida, jejich vycho-

vatele, Al-Mansurovi: ukázali je otci, který, bera je jednu po druhé

do rukou, dával jim své poslední sbohem. Gustioz byl navštíven v ža-

lái sestrou Al-Mansurovou, a má s ní syna, jenž je poktn na jméno

Mudarra González: Mudarra nalezne svého otce a pomstí se na zrádci

svého strýce a jeho lidi. Gesta de los Infantes de Lara, —
která není snad první c a n t a r, zaznamenavší tuto temnou legendu,

— byla složena ve XII. století, ale mla osud vtšiny epických básní

španlských a mže být uhodnuta jenom z nkoJika míst souzvuné
prosy v Obecné kronice. Zavraždní infant a jeho následky

tvoi námt cantaru, jejž význaným zpsobem rozvinul juglar
nebo j u g 1 a i, kteí ho složili asi koncem XIII. století. Tato druhá

gesta v infantech z Lary je vložena do nové Obecné kroniky,
sepsané za vlády Alfonse XI. a ukonené 21. ledna 1344, a rovnž
v pepracování tetí Obecné kroniky, která poíná ve století XV.
Menéndezu Pidalovi podailo se s podivuhodnou trplivostí a doved-

ností znovu sestrojit asi ti sta verš pvodního cantaru v jejich

prvotní form. V tomto nalezeném zlomku, hlavn v naíkání Gonzala

Gustioze, jsou verše, které vyjadují s vzácnou silou a podivuhodnou
básnickou krásou hluboké a divoké hnutí mysli barbarské doby. Zde,

jako v Básni o Cidovi jsou rysy spolené mistrovským dílm
francouzské epopeje; avšak gesta o infantech z Lary je dílo pod-
statn pvodní a národní, jež nehled k jeho velké vnitní hodnot
dovolilo Menéndezu Pidalovi dokázat pedn, že život epické kastilské
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poesie byl daleko delší, než jak se dosud za to mlo, a za druhé,

že nejstarši romance pocházejí tém nepochybn ze ztracených

cantar de gesta.
Ješt fantastitjší než v Poema d e 1 C i d je osobnost Ruye

Diaze, jak ji podává anonymní skladatel Cronica rimada (Rý-

mované kroniky událostí španlských od smrti krále Pelagia do Ferdi-

nanda Velikého, a nad to zvlášt dobrodružství Cidových). Skladba,

jež má tento obsáhlý nápis, a jež se nazývá také Cantar de Ro-
drigo, skládá se z 1125 verš,* jimž pedchází zlomek prosy neur-

it souzvuné. Cid vystupuje teprve po odchylkách a vypravování

o Mirovi a Bernardovi, biskupech z Palencie a bezpochyby krajanech

skladatelových. Není to již, jako v Básni, lidový hrdina, zidealisovaný

podle ^historické povsti: je to postava smyšlená a polobájená. Ve
dvanácti letech zabije Goméza Gormaze — podivné spojení jména
rodového se jménem zámku, patícího Cidovi. Dcera po mrtvém si

ho žádá, pojme ji za manželku, porazí Maury a vede armádu krále

Ferdinanda ped brány Paíže, zvítziv na pochodu nad hrabtem sa-

vojským. Legendy se kupí jedna na druhou, a báse, jejíž konec je

ztracen, je perušena na míst, kde žádá papež, aby se mu dostalo

jednoroního pímí. Král Ferdinand, jednaje dle rady Cidovy, rád

prodlouží toto pímí na dobu dvanácti let.

Je nesnadno íci, je- li Cantar de Rodrigo, tak jak se za-

choval v rukopise z XV. století, dílo jediného spisovatele, nebo je-li

to spojení nkolika kus, vyšlých z rzných rukou. Temnost jazyka,

která se pokládala za archaismus, vyplývá asi z chyb rukopisu, (akoli

tyto chyby byly nejspíše zvtšeny z doslechu). Dozy má za to, že byl

Cantar de Rodrigo tvoen zárove se starými romancemi.
Daleko více se zamlouvá domnnka Gastona Parise, který tvrdl, že

je založen na pedcházejících cantarech de gesta, a že to, co je

spoleno Rodrigovi a romancím, vykládá se tím, že povstaly

z týchž pramen. Verše jsou šestnáctislabiné, a každé poloverší tvoí

jednoduchý verš romance. Zde je znamení mladšího data, potvrzené

i jinými píznaky: napodobení Básn, dobrá znalost heraldických

emblém; pedtucha metriky » duchovních básní*; Cidova pemna
v lenního barona. Jiná svdectví ukazují, že Rodrigo, sestavený snad

ve XIII. století, byl asi pedlán ve století XIV. a XV. vlasteneckým

skladatelem, který spojil pvodní zlomky a pevedl je na assonanci

a— o. A je tomu jakkoliv, zbývá ješt pkný zlomek pvodní sklad-

by, a Rodrigo je zajímavý jako pramen etných romancí o Ci-

dovi, které nám dal ve velmi úplné sbírce výtený uenec, paní Ka-

rolína Michaeiisová de Vasconcellos. Rodrigo, daleko slabší než

Poema, zaujímá s ním literární místo jakožto zbytek, pedstavující

ztracenou školu cantar de gesta.
Ti anonymní básn, jichž data jsou dosti neuritá, totiž Libro

de Apollonio, Vida de Santa Maria EgipciacquaaLi-
1 Menéndez Pidal upozoruje, že nkteré z tchto domnlých verš

(na p. 235—248, 312—313) jsou prost prosa. (La leyenda de losln-
fantes de Lara, Madrid 1896, p. 22.)
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I dorient byly nalezeny v rukopise etkuhál-

i.i.L... I. ij^.i. j— iiJalem a byly jim poprvé vydány 1844. Híttorie

Apolloniova, domnélý pfeklad eckého románu, le dostala do litera-

tury evropské spJHem Gesta Romanorum. Existuje rovnéi

v clániiiné u isluiui^tiné a )e dobe známa anglickým étená&m Peri-
clcHC. Neznámý Španél, nepochybné p&vodem z Aragonie, který

spoádal totu dílo ve XlII. stoleti, vypráví livé a jasné historii Apol-

loniovu, nartávaje jii v Tarsiané typ Preciosy, hrdinky Cervantesovy

G i t a n i 1 1 y a Weberovy opery. Na neštésti koneéné morální úvahy

o marnosti iivota kazi celkový dojem, tyádkové sloky jednorýmové

o trnácti slabikách jsou d&kazy pvudu francouzského nebo proven-

^alského. Tato prosodická novota, uiitá pi vle nei ftesti stech slo*

kách, je pokládaná samotným skladatelem za jeho hlavní odliinost. a

vzýv.i Boha a svatou Pannu, aby mu ukázali cestu, jak vykonat toto

nov(^ mistrovství (nueva maestria). Neví se urité, zavedl li tuto

novinku, avAak jeho prosba byla vyslyilena lépe, než se odvážil doufat.

Novota mela bezprostední úspéch a pod jménem cuadcma via

zstala v mode asi po dvé stoleti.

Vida de Santa Maria Egipciacqua (Život sv. iMane

Egyptské) je nejspíše nf*jstarši píklad devítislabiného verie v kastil-

itin. Je vypjen z díla Vie de Sainte Marie TEgy p t i en ne,

pipisovaného, bez velkého oprávnéni — biskupu lincoinskému Ro-
rtu Grossetestovi (? 1175— 1253), jehož Carmina Anglo-Nor-

mannica obsahuj! tento francouzský kus. Španélský peklad sleduje

pesné francouzský vzor; avšak metrika je ovládána nápadné na prvni

pokus. Jak se stává i pi jiných dílech této doby, titul krátkého díla

Libro dels tes Reyes dorient (Kniha o Tech Východních
Králích) klame. Píchod tí král je odbyt na padesáti prvních verších;

ostatek povídá o útéku do Egypta, o zázraku vykonaném na malo-

mocném dítti zlodjové a o ztotožnní tohoto s kajícím lotrem na

Kalvárii. Pvodní dílo nebylo ješt nalezeno; ježto jsou však verše

devítislabiné, zdá se, že poukazují k prameni francouzskému nebo
provengalskému.

V Disputa del Alma y el Cuerpo (Spor duše a tla)

kterýžto námt se dostal do stedovké literatury pevodem latinských

verš, nazvaných Rixaanimi et corporis, znamená se návrat

k alexandrinu, tebaže s nkterými zmnami v prosodické míe. Takto
na nkterých místech se pozoruje snaha následovat bezprostední vzor,

báse anglo-normanskou v devítislabiných, sdružených rýmech a pií-
tanou myln Walteru Mapoví. Zárove pi D i s p u t é lze se zmínit

o díle Debat del Aqua yelVino (Hádka vody a vína),

a o první básni kastilské, opravdu lyrické, Razón feita d'A m o r

(Milostná píse). Tato báse, sepsaná devítislabinými verši, má za

námt schzku milenc, jich rozhovor, vzájemné vyznání a jejich roz-

louení. Debat a Razón, nalezené Hauréauem a vydané 1887
Alfredem Morel-Fatiem, jsou asi jist od téhož skladatele; v každém
pípad svádí to k stotožování spisovatele s Lopem de Moros (asi

pvodem z Navarry i Aragonu), o némž se dje zmínka v posledním
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verši: Lupus me fecit deMoros; ale jak se zdá, Lope de

Moros je jen jméno opisovatelovo. A byl autorem kdokoliv, fran-

couzské, proven^alské nebo portugalské pastýské písn byly mu
zejm dobe známy. Jemnost jeho cítní, jeho pelivá úprava, jeho

vdomý, lyrický úin dávají tužit umlce, jenž znal své emeslo, bás-

níka píliš osobního, než aby se spokojil rýmovaným íkáním. Pe-
tvoil to, co si osvojil, pivlastnil si to úpln, a obdail Kastilii novou

methodou psaní. Pedstihl velice svou dobu. Jazyk nedosáhl dosud

své ohebnosti; lidový vkus byl nepátelský; lyrismus španlský kvetl

jenom v Galicii a nemohl být rychle pesazen nkam jinam. Pes to

pokus ten je oprávnn, nebo ukonuje anonymní dobu dílem, nad

nímž mimo Báse o Cidovi nestojí žádné.



KAlTOLA lil.

Doba Alfonse Ueného a jeho syna Sancha

(1220—1300).

Zamítne-li se domnnka, 2e je Lope de Moros skladatel básné

Razón feita Amor, prvni básník kastilský, jehož jméno se nám
zachovalo, je Gonzalo de Berceo (?1180— ? 1246), svtský knz pi
benediktinském kláštee svatého Millána de Cogolla v diecési kala-

horské. Víme o nm jenom nco málo. V r. 1221 byl diákonem a jeho

jméno se vyškytá v rzných dokumentech mezi r. 1237— 1246. V po-

sledním a asi nejlepším svém díle, Vida dje Sancta Oria virgen,
mluví o sob jako o starci; zmiuje se o svém rodišti, Berceu, ve své

Historia del Seor San Millán de la Cogolla a ve Vida
de Sancto Domingo de Silos. Jiné námty jeho spis jsou Po-
božnost Mše svaté, M uednictví sv. Vavince, Chvalo-
zpvy na Pannu Marii, Viditelná znamení, jež pedchá-
zejí poslední soud, Zázraky Panny Marie a Náky
Panny nad utrpením Syna. Ti hymny na Svatého Ducha, na

Pannu a na Boha Otce jsou pochybné pravosti. K vtšin vydání Ber-

ceových je pipojena báse k jeho chvále, piítaná neznámému spi-

sovateli ze XIV. století: ví se, že tato báse pošla od Tomáše An-

tonia Sáncheze, prvního vydavatele úplných dél Berceových. Dv sté

let po své smrti byl Berceo nejspíše zapomenut, a markýz ze Santil-

lany ve stol. XV. ho zejm neznal. Pece však uveejnil Ambrosio
Gómez nkteré jeho verše v Moisén Segundo (1653.)

Berceo psal jazykem lidovým, nejsa — jak vyznává — dosti

uený v latin, což mu nebrání mít velké požadavky. Znamená sv-
domit rozdíl mezi svými d i c t a d o s (básnmi) a cantary (pís-

nmi) obyejného j u g 1 a r a, a hájí svá práva jako básník, protože

užíval jména cuaderna via, tak jak se najde v Libro de Apollo-

nio. Nejsou-li dosažené výsledky slavné, zajisté nikterak nepostrádá

vytrvalosti; jeho práce je pec jen píliš znaná, nebo nám zanechal

více než tináct tisíc verš. Puymaigre shledává, že parafrase Berceovy

vSacrificio delaMisa (sloka 250—266) jsou bledé po boku
Dantových: nic jistjšího, avšak srovnání není rovnocenné, nebo velký

florentský básník zddil pevnou literární tradici, jež naprosto scházela

prostému kastilskému rýmovai. Berceo je tísnn svým nedostatkem

obrazotvornosti, chybením pedloh, omezeným významem svých ná-

mt a pobožnou úzkostlivostí, jež mu brání, aby rozšíil rámec svých
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legend. Nicmén spojil vroucnost s prostotou a jeho podrobné roz-

vádní všedních theologických propovdí je ozaováno náhlým zábles-

kem mystické inspirace, jíž nedosáhl žádný spisovatel jeho zem a

jeho doby. Nebyl velký básník, a nebyl by jím nikdy mohl být, ale

založil školu: byl pedchdcem Luise de Leon a svaté Terezy. Byl

prkopník na poli španlské náboženské pastýské písn, a jako ho
jedin vedl jeho nešlechtný instinkt, tak je chybou jeho nezkušenost,

ale má kouzlo prostoty.

Tvrdilo se, že Berceo vzal své zázraky tak, jak je nalezl v Mi-
racles de la sainte Vierge francouzského truvéra, Gautiera de
Coinci, pevora ve Vie-sur-Aisne (1179— 1236). Otázka nemže být

rozhodnuta tak prost. Je jisto, že Alfons Uený znal dílo Gautierovo,

nebo se zmiuje o kodexu soissonském jako o »un livre plein de
miracles< (knize plné zázrak)

En Seixons, on un liuro á todo cheo De miragres.

Berceo jist asi také etl knihu Francouzovu. Z dvacetipti le-

gend o Pann Marii, vyprávných Berceem, najde se jich osmnáct
v Gautierovi, jenž jich vypravuje padesátpt. To by nebylo rozhodu-

jící, nebo oba spisovatelé byli by mohli erpat ze spolených pra-

men na píklad ze Speculum historiale od Vincenta z Be-

auvais a z Liber de miraculis Sanctae Dei Geni-
t r i c i s od Pothona z Priiffling. Pece však jsou mezi Gautierem a

Berceem shody v myšlence i výrazu, jež nemohou být náhodné, a

dlužno poznamenat, že v mnohých pípadech, kdy Gautier vymyslí

podrobnost, Berceo ji uvádí. Dlal to jako všichni, vypjuje si z fran-

couzštiny, a v Duele que hizo la Virgen Maria (Náky
Mariiny) vyznává prostosrden pevahu severního pramene.

Pece však bylo by nespravedlivé vidt v nm jenom obyej-
ného plagiátora. Sedm z jeho legend má pvod odjinud než z Gau-
tiera, a Berceo zhušuje obratn vypravování svého pedchdce. Prese

svou obvyklou výmluvnost vypráví ve 108 verších legendu o svatém

Ildefonsovi, kdežto Gautier jich na to potebuje 1350; týž Gautier

popisuje také zázrak Theofilv v 2090 verších, kdežto se Berceo spo-

kojuje s 657. Berceo vítzí nad pevorem z Vie-sur-Aisne svou schop-

ností výbru, svým pudem vybrat to, co je podstatné, svou stízli-

vostí tónu, svým vcným zením a prudší pohyblivostí dje. Dovede
vždycky zužitkovat sebe menších píležitostí, jako když nalezne neoby-

ejnou píse v osmislabiném rýmovaném verši s obtížným refrainem:

Eya velar! v Dueloque hizo la Virgen Maria (sloka

178— 190). Na neštstí vtšina vydavatel Berceových svým spoá-
dáním textu skryla vlastn tenái tuto tak vzácnou báse.

V deseti tisících verších Libro de Alexandre jsou vy-

pracovány poprvé v kastilštin historie trojská a dobrodružné píhody
macedonského dobyvatele, tak, jak se o nich mluví v Alexan-
dreid Gautiera z Liliu a v pekladech Lamberta Pošetilého z Chá-

teaudunu a Alexandra de Bernai. Uencm se zdálo, že pozorují v textu

stopy dialektu leónského, a bylo-li tomu tak, piítání tohoto díla

i



' r-rccovi byio by nepfijateiné
;
pece vAak nete báicn jeho jméno

rukopiiie nalezeném Baistem, a Juan I^orenzo — natural de
A .1 1 o r g a — uvedený na konci, je pouhý opiiovaf. Poema d e

lernán González od neznámého mnicha se San Pedra de
Arlanza nemohla vzniknout pfed r. 1250. Je to in6ftka onéch epickýcb

> ^'end na Fernána Gonzáleze, které le ostatn ztratily, napsaná
( formé maestria de clerecía. S hlediska literární historie

ade se tedy d&ležitá váha na épanélskou báseA, jejli stopy prý se

.išly v severních Pyrenejich v Hernantu de Belaunde.
O básnictví jit eeno dosti. Kastilská prosa vyviji se soubéiné.

Jedna z jejich prvních ukázek je didaktické pojednáni Diez Manda-
mi eii to 9, ninfení pro zpovédniky navarským mnichem na poátku
XIII. století. Pak pijdou Anales Toledanos ve dvou rzných
ástech (ieti vznikla mnohem pozdiji); byly skládány mezi 1220—1250.
Rodrigo Jiménez de Rada, arcibiskup toledský (1170--1247), napsal

latinsky Historia Gothica, poínající vpádem Gotv a jdoucí ai

do r. 1243. Poato na rozkaz svatého Ferdinanda, krále kastihkého,

bylo toto dílo v struném pehledu peloženo do kastiMtiny s názvem
Estoria de los Ciodos snad samotným Jiménezem de Rada, a je

to málo pravdépodobno. V téie dobé, v r. 1241, bylo sepsáno Fuero
dejuzgo (Forum Judicum), které je kastilským pevodem gót-

ského zákonníka v podstato ímského pvodu, a bylo dáno svatým

Ferdinandem (1200—1252) Španim usedlým v Kordové a o&tatnich

jižních mstech po rekonquisté. Akoli je domnnka, že mél Alfons

úast na pekladu, jehož význam je spíše filologický, literární zájem

o toto dílo je píliš malý, než abychom se zde zastavili. Dv vzácné

ukázky staré prosy jsou listy, které Alexandr umíraje napsal své

matce: ta okolnost, že byly náhodou nalezeny v rukopise opsaném od
Juana Lorenza, vedla k tomu, že byly vytištny na konci Libro de
Alexandre. Jsou peloženy z arabské sbírky mravních nauení od
Hunaina ibn Isháka al - 'Ibádl; první najdeme v Bonium (nazvaném

podle tak eeného skladatele, bájeného krále perského); druhý v pe-
kladu Secretum Secretorum, zvaném Poridat de las Pori-
dades. Co se týe skladatele a pesného data tchto kompilací, jakož

i Libro de losdoceSabios, jež jedná o výchov knížat, a byla

snad sepsána na rozkaz svatého Ferdinanda i jeho syna, jsme od-
kázáni na domnnky.

Tato díla jsou jen pedbžné pokusy, a kastilská prosa nabude
své trvalé formy teprve z rukou krále Alfonse Ueného (1220
až 1284), který nastoupil po otci 1252. Na Alfonse, zbaveného své

ctižádostivé nadje nést titul císaský, vedoucího válku s papeži, svými
bratry, dtmi a svým národem, nedívali se lépe po smrii než za života.

Mariana shrnuje soud lidu do tacitovské vty: Dumque coelum
considerat observatque astra, terram amisit. Ze všech

potupných báchorek, které padají na jeho úet, nejznámjší vta, jeŽ

se mu pipisuje, je: »Kdyby se m byl Bh tázal na radu, tvoe svt,
byl by svt stvoil jinak, nežli je.« Tento výmysl je od Petra IV.

Obadného, a pedvídal-li úinek toho, pak byl geniální lhá. Na štstí
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nic nemže Alfonse zbavit práva, že byl považován za zdroj veškerého

intellektuálního života španlského. Politické pohromy nikdy nezmen-

šovaly žár jeho badání. Jako Bacon vyznal se ve všech oborech vdní;
v astronomii, hudb, filosofii, právu církevním a právu obanském,
a nutil násiln své poddané na tyto málo obvyklé cesty. Sepsati ka-

talog jeho vdeckých podnik a poídit seznam jeho židovských a arab-

ských spolupracovník, byla by pro bibliografa perná práce. Tablas
Alfonsies aLibros delSaberdeAstronomia (Knihy o vd
hvzdáské) obsahují etné puntikáské opravy soustavy Ptolemaiovy,

kterou uený panovník zdá se, pokládá v základ za pochybenou;

avšak zájem, který nám nyní skýtají tyto kompilace je ten, že vedly

jazyk kastilský v duchu pesnosti a jasnosti.

Tytéž hodnoty pozorujeme v encyklopedických pojednáních jako

je Septenario,^ které psal Alfons za života otcova, a v praktických

návodech jako jsou Juegos de Agedreg, Dados y Tablas
(Hry v šachy, kostky a vrhcáby.) Neúnavná horlivost králova ohromila

obrazotvornost jeho souasník, a potomstvo zvtšilo toto ohromeni

tím, že pidlilo tomuto panovníku, jehož vytrvalost byla vru zázraná,

etná anonymní díla. Libro de Alexandre, pojednání o honb,
apokryfní listy Alexandrovy, Lapidario a Espéculo, peklady
Bible a Kalily a Dimny, Talmudu i Koránu, byly piteny k jeho

innosti. Nkterá z tchto dl jist nejsou od nho, jiná písluší po-

zdjší dob. Nad to Ticknor pipisuje Alfonsovi dv práce, ob na-

zvané Tesoro. Ve skutenosti je jedna z nich prosaickým pekladem
Li Livres dou Tresor Brunetta Latiniho, které peložili chirurg

Alonso de Paredes a Pero (i Pascual) Gómez, sekretá pi dvoe
Sancha, syna a nástupce Alfonsova. Druhý Tesoro, tyicet osm
slok s pedmluvou v prose, je padlek vymyšlený ve stol. XV., nej-

spíše od nkoho z družiny Alonse Carilla, arcibiskupa toledského.

Na konci rukopisného pekladu Jiméneze de Rada pipsal ano-

nymní pokraovatel Alfonsovi slavnou romanci: lo sáli de la mi
tiera (Opustil jsem svou zemi); rytmus a kladení pízvuku tchto
verš dokazuje, že jsou od veršovníka z XV. století a pipisovat je

králi jest podvod. Nkteí pijali za autentický Libro de Querellas
(Kniha žalob), jenž je pedveden dvma krásnými stancemi vno-
vanými Diegu Sarmientovi, »bratru, píteli a vrnému vasalovi* toho,

»jemuž nohy líbali králové, toho, o jehož almužnu a milost žebronily

královny*. Osmiádkové sloky o dvanácti slabikách, jež tvoí každou

stanci, byly vymyšleny teprve o století pozdji, a jsou padlky zho-

tovené Josém Pellicerem (XVII. stol.), který chtl zalichotit svému

ochránci.

Dílo v pravd veliké je zákonník, zvaný podle potu svých díl

Las Siete Partidas. Zdá se, že byl tento název dán dílu teprve

sto let po jeho sepsání (1265), avšak je nutno poznamenat, že je tato

1 Tak se nazývá, protože obsahuje sedm pedmt vdni, trivio
(gramatiku, logiku a rhétoriku) a quadrivio (musiku, astrologii, fysiku

a metafysiku).
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myšlenka obitaicna ve jmené Septenario, ale xkladatelé, pfipiitujíce

bezpochyby íslu Hcdm tajemnou moc, do únavy uvádjí pedchá-
zející podobné pMpady: sedm dni týdne, iiedm kov, tedm uméní,

sedm let sluieb Jakubových, sedm hubených let egyptských, sedmí-

ramcnný svícen, sedm svátosti atd. Tento rys je charakteristický pro

dobu. Siete Partidas, jejichž pedmluvy i rozdleni tvoi do»ti

ncubralné akrostichon slova Alfonso, naprosto se nepodobají moderní

sbírce zákon. Jejich prvotní úel byl spojit rzné noustavy zákon
v království užívaných, a Alfonsovi se to podailo tak dobe, ie veikeré

ipanlské zákonodárství pochází od Siete Partidas, jei jsou jeit

v platnosti do jisté míry ve Florid a Louisian. Avšak plán pedstihl

brzy praktický liel na poátku zamýšlený a šll se v rozpravách

o všeobecných zásadách a nekonených podrobnostech provádní.
Sancho Panza, mistodržitel v Baratarii, nemohl by udílet lepií

rady, než jaké jsou obsaženy v Siete Partidas, a jichž samotný
název vynucuje úsmév. »Co vyznávaje musí se lovk rdít, a co n e;

pro nemá žádný mnich studovat práva a fysiku; pro se musí král

zdržet nízkého mluvení; pro má král jísti a píti stídmé; pro se

mají královské déti uit být istotné; jak psáti závt, aniž by svdek
zvdl o obsahu. « etba tohoto zákonníku není jen pouná a zajímavá;

Siete Partidas povznáíejí se až k výmluvnosti, jde-li o obec,

o povinnost vladaskou, pomr mocnáiiv k národu a o vzájemnou od-

vislost církve a státu. Jediný lovk nemohl sám sebrat zákonník

takové rozsáhlosti a velikosti, a zdá se dokázáno, že na nm pracovali

Jacome Ruíz a Fernán Martínez; avšak Alfons je nejvyšší rozum,

který ídí i pedpisuje, a kdybychom mohli, vili bychom rádi, že on
sám zrevidoval text a dal mu jeho slovní formu.

Crónica nebo Estoria Espanna, složená v letech 1260
až 1268, a Grande e generál Estoria (Veliká a obecná histo-

rie), zapoatá r. 1270, byly inspirovány Alfonsem. První, erpajíc po-

nkud z pramen východních, sahá od zabrání Evropy syny Jafeto-

vými do smrti svatého Ferdinanda; druhá, lííc události dávných
vék, jako je válka trojská, jde od stvoení svta do as apoštolských.

Rodrigo Jiménez de Rada a Lucas de Tuy jsou tu bezprostedními
autoritami, a svdectví jejich jsou doplnna odkazy, které sahají od
cantar de gesta až k Pliniovi. To, že skladatel pijal takové

bajky, jako kížovou výpravu Mohamedovu do Kordový, ukazuje na-

prostou neznalost Musulman a jejich historie. Naproti tomu jsou

uvádny arabské prameny ve vypravování o hrdinných inech Cidových:

»tak praví Abenferax ve své arabštin, odkudž je tato historie vzata*.

Sloh míst vypjených z arabštiny je slabší než ostatní text; to se

asi vysvtlí hypothesou, že jsou Es tor i as jako Siete Partidas
kompilace vyšlé z rzných rukou, a tuto myšlenku najdeme potvrzenou

tím, že prolog v Estoria Espanna je jen peklad pedmluvy
Jiméneze de Rada. Egidio de Zámora, Jofre de Loaysa, Martin de
Córdoba, Garcí Fernández de Toledo a Suero Pérez, biskup toledský,

JSOU jména tch, které uvádí tradice za spolupracovníky Alfonsovy,

la akoli piítat jim spolupracovnictví je asi výmysl fantasie, ukazuje

J. Fitzmaiirice-Kelly : Djiny španlské literatury. g
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to, že již od poátku se nevilo, že jsou tyto historie dílem jedi-

ného spisovatele. Alfons vystihl úinnost spojených snah: pojal hlavní

plán a vtiskl asi celku svou osobní pee.
Ale o jeho historickém díle mže se mluvit jen s velkou vý-

hradou. Uenci méli až dosud za to, že úplný text mají ve vydání

Floriána de Ocampo, vyšlém v Zámoe r. 1541, ale Menéndez Pidal

dokázal, že je to omyl. To, co se mže nazývati Primera crónica
generál (První obecná kronika), nikdy nebylo vydáno, a akoliv
materiálie jsou v Eskurialu, znovu sestrojit text bylo by krajn ne-

snadné. Vci mají se asi takto: nejprve byla z pvodního textu od-

vozena Crónica abreviada (Zkrácená kronika) od Juana Manuela;
za druhé eklektický text Kroniky datované dnem 21. ledna 1344;
za tetí text zastoupený ve tverém rzném znní, který se ztratil,

a jedno toto znní bylo Ocampovi pedlohou pro jeho zámoské vy-

dání (1541). Zejmo tedy, že máme Kroniku Alfonsovu jen ze

tvrté ruky. Ale nemáme zatím nic lepšího.

Památka veliké dležitosti jsou jeho Can ti gas de Santa Maria
(Chvalozpvy na Pannu Marii) potem asi tyi sta dvacet, psané a uve-

dené v hudbu k chvále Panny Marie. Tyto zpvy byly nedávno vy-

dány po šesti stech létech ekání péí markýze de Valmar. Nepatí
vlastn kastilské literatue, protože jsou psány v galitin, ale je nutno
se jimi obírat, chceme-li si utvoit správnou pedstavu o obratnosti

Alfonsov. Pirozené se vynouje otázka: pro psal král kastilský své

verše v galitin, když složil svj zákonník kastilský ? Dvod je ten,

odpovídá se, že král byl umlec* Možná, že byl vychován v Galicii,

mínní o tom se rzní. Pravý dvod jeho volby byla vtší vyvinutost

galitiny, která co do ohebnosti a pvabu pedila kastilštinu, takže

mohla snést srovnání s provenqalštinou.

Je dosti pravdpodobno, že Alfons psal provengalské verše, avšak

ob díla v této ei, která nesou jeho jméno, jsou nepravá, a jedno

bylo složeno Natem de Mons a druhé Riquierem. V každém pípad
složitým rytmm Chvalozpv zejm se nauil ve škole proven-

galské; jejich rozmanitost je pekvapující. Jsou tam verše o tyech,
pti, osmi a jedenácti slabikách; jsou tam lidové co plas dosti po-

dobné moderním seguidillám a dokonce i verše sedmnáctislabiné.

Alfons vnuje pt slok akrostichu na jméno Maria; nadužívá refrainu,

aby dosáhl úinku litanie nebo aby docílil hotové melodie, a pt set

let ped tím, nežli milenec Mathildin šel do Gotting, pedešel král

nápad Canningv v Anti-Jacobinu, rozdluje slovo, aby zakonil

nesnadný rým. Jsou to snad dtinskosti, ale jsou píznané pro školu

a dobu. Šest set let ped tím, než John Davidson napsal svou Bal ladu
o jeptišce, podal Alfons dv krásné obmny této slavné historie.

Prosper Mérimée ve své Illské Venuši a Heine v Bozích vel
vyhnanství zpraco7ali legendu o soše a prstenu. Alfons je pedešel

1 Alfons však, zdá se, udlal nkolik pokus v kastilštin. Zachoval se i

nám toho doklad v písni: Senhora por amor dios v Canzoniere od
Collocci-Brancutiho (. 471).
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a vepsal toto vypravováni ve veriich pozoruhodné krásy, plných ta-

iemství a hrzy. Co potebuje, bere si i Vincence de EÍeaoTais, Gau-

tiera de Coinci a Bercea, a vSední hagiologie te pfeméftuje pod jeho

prsty v souiadné a ušlechtilé vety. Nebyl básníkem svrchované doko-

nulosti, pi^ece však zastifiujc vétiinu svých pedchdcfi a otevírá cestu

tém, kdož pijdou po ném. Mél mozek obi a srdce détské, a toto

spojeni osudné pro státníka bylo pro básníka spasné. Je zajimavo

upozornit na jeho svédomitou skladbu i ve verSlch tak prudkých jako

jsou ty, které se najdou v Cancioneiru vatikánském (. 61-79).
Nicmóné jeho jméno bude žít pro jiné vlastnosti neili pouhou obrat-

nost. Jeho nadšeni, jeho upímnost a jeho prostota mu zaruují zvláitni

místo.

Píkladu jeho práce v duchovních oborech tak veliké bylo ná-

sledováno. Je pochybno, zda ml úast na pekladu díla Kalila a

Dimna. Španlský peklad této sbírky bajek a vypravování nejspíSe

z doby starší, ped nastoupením Alfonsovým, pochází pímo z arabštiny,

z jazyka, do nhož dílo bylo peloženo od 'Abda Alláha Ibn al-Mukaffy

(754— 775) dle pekladu pehivi nyní ztraceného a poízeného Bar-

zoyehem ze sanskrtského originálu. Originál také zmizel, akoliv v pod-

stat se zachoval v Panatante, a z ní pocházejí varianty, s nimiž

se shledáme v etných literaturách evropských. Datum španlského
pekladu je pravdpodobn rok 1251, a záliba v nm je dokázána

tim, že Raymond de Béziers ho použil pro svj latinský peklad (1313).

Avšak dle všeho zdáni slavný doctor illuminatus Raymond LuU
(1229—1315) neužil ho ve svém kalalánském román obsaženém
v Libe de Maravelles (Kniha zázrak) kolem r. 1286. Bratr

Alfonsv Fadrique uvedl v širší známost píbh o Sindibadovi ve svém
Libro de los engannos et los asayamientos de las mu-
geres (Kniha o podvádní a o neve ženské), jejíž datum se stanoví

na rok 1253, a jež je také peložena z arabského pekladu ztraceného

sanskrtského originálu.

V pekládání se pokraovalo pi dvoe syna Alfonsova Sancha IV.

(zemel r. 1295), pro kterého peložili — jak již bylo eeno —
Paredes a Gómez Tesoro (Poklad) Brunetta Latiniho. Tomuto ob-

dobí náleží sto šest kapitol Lu c i dae (Lucidario), které zaíná otáz-

kou: »Která byla první vc na nebi a na zemi« a koní úvahami
o zvycích zvíat a blosti ernošských zub. Gran Conquista
de Ultramar (Veliký výboj zámoí) je pepracování historie p-
vodn vypravované Vilémem z Tyru (zemel r. 1184), smíšené s jinými

bájenými prvky, vypjenými snad z francouzštiny a jist z pro-

vengalštiny, která takto poprvé vejde ve styk s kastilskou prosou.

Provengalský zlomek Písn o Antiochovi (Chanson Antioche)
je zpracování originálu složeného ehoem z Bechady, a Gaston Paris

dokázal, že ho španlský skladatel užil. Mlo se za to, že pekladatel
byl sám král Sancho; domnnka pravd nejpodobnjší je, že bylo dílo

zapoato na rozkaz jeho ku konci jeho vlády a bylo dokoneno teprve

po jeho smrti.
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K témto dílm lze piaditi Libro de los buenos Prover-
bios (Knihu dobrých písloví), peloženou dle znní Hunaina ibn

Ishák al-'Ibádiho, B o n i u m ili Bocados de oro (Zlatá sousta)

pevzaté ze sbírky Abul Waffá Mubashir ibn Fátika, z nhož ást byla

peložena do anglitiny lordem Riversem a vytištna v Dictes and
sayings of the Philosophers (Výroky a rení filosofova) od
Caxtona, aFlores de Filosofia (Kvty filosofie), ticet osm kapitol

mravních nauení piítaných rzným myslitelm. Je nemožno pesn
stanovit prameny a data tchto dl; podle vší pravdpodobnosti byla

sebrána za vlády Sancha, který se snažil, jako jeho otec, uvést svj

národ do intellektuálního proudu doby. Z nedostatku mistrovských dl
národních podal jim cizí vzory; sám pak dal píklad svými Castigos
e Documentos (Napomeutí a vybídnutí), devadesáti kapitolami

urenými k výchov svého syna. V tomto díle podává král dkaz d-
vtipnosti a zdravého smyslu, a rozmnožuje praktické rady slohem,

který skuten tvoí nejpevnjší základ slávy Sanchovy.

Na samém konci jeho vlády bylo užito dl Castigos e Do-
cumentos aFlores de Filosofia v díle El Cavallero
Cifar (Rytí Cifar) neznámým spisovatelem, snad duchovním z To-

leda, jehož znalost cizích vzor jako román bretaských, lais Ma-

rie de France a básní Chrétiena de Troie dokazuje, že piklad Alfonse

Ueného pinesl své ovoce. Ticknor a Gayangos, aniž by studovali

knihu, považovali ji za napodobení knihy Amadis de Gaula, a

vyjma tu okolnost, že je datována o dv století pozdji než v dob
složení, je tato odvážná domnnka více pravdivá, než by se dalo ekat.

Ve skutenosti je však El Cavallero Cifar rytíský román, a i více:

v povahách Cifarov nebo Roboánov a jich spoleníka ribalda na-

rtává spisovatel typ potulného rytíe a p i cara, pedstihuje oba

druhy fikce — rytíský a pikareskní — jimiž se pak Španlsko vy-

znailo. etl Cervantes dobrodružství Roboána a jeho panoše, tak št-

drého na písloví? Kdyby byla odpov na tuto otázku kladná, mohli

bychom tuto dvojici pokládat za pvodní hrubou skizzu Dona Quijota a

Sancha Panzy, a tehdy, jak poznamenal Wagner, bylo by nesnadno

pecenit literární vliv Cavallero Cifar. V každém pípad poutá

se k nmu velká historická dležitost, nebo je to první španlské

dílo, jež lze nazvat skuteným románem.

i I



KAPITOLA IV.

Období didaktické (1301— 1418).

Je teba uinit jen kratikou zmínku o básni nazvané Vida de
San Ildefonso (Život svatého Idelfonsa), napsané nejspiie kolem

r. 1302— 1303, kdy byl zaveden svátek svétcúv koncilem peftaíielským.

Spisovatel prohlašuje, že držel kdysi obroi ubedské a že již uvedl

v rým historii o Magdalén. Nemáme o nm jiné zprávy a také ani

po ni nepátráme, nebo báse tohoto obronika — suché vypravování

o vle než tisíci verších — je jen bezbarvý pokus ve zpsobu Ber-

ceov. Proverbios enrima de sabio Salomon, rey de Israel

(Rýmovaná písloví moudrého Šalamouna, krále israelského) je sbírka

mravních úvah o marnosti života, rovnéž ponkud ve zpsobu Berceové.

Nejstarší rukopis uvádí jako spisovatele Pera Gómeze, syna Juana
Fernándeze. Nkteí chtjí v nm vidt Pera (nebo Pascuala) Gómeze,
který pomáhal pekládat Tesoro Brunetta Latiniho; druzi poznávají

v nm Péra Lopeze de Ayala. Af je tomu jakkoliv, ml dar satiri-

ckého pozorování a schopnost výrazu, což mu prosplo k tomu, aby
dobe využitkoval svou znalost lidí a vcí lidských.

Neúplné dílo nazvané Poema de José nebo Historia de
YÚQuf (Historie o Josefovi, Hadig de Yúguf) vzbuzuje vtší zájem.

Tento typický píklad literatury nazvané aljamiada pochází, zdá se,

od aragonského Maura ze XIV. století. Na ti sta verš, z nichž se

skládá toto dílo, je napsáno metrem, které uvedl Berceo ve známost,

a nám se dochovalo ve dvou rukopisech velmi poškozených; zvlášt-

nost, kterou pedstavuje, je užívání arabských písmen pro fonetickou

transkripci kastilštiny. Byl nalezen znaný poet skladeb tohoto druhu:

mezi všemi je tato Historia de Yúguf nejlepší a nejstarší. Podává
historii Josefovu v Egypt, nikoli dle vypravování ve Starém Zákon,
nýbrž pizpsobenou jedenácté sue Koránu, s etnými dekorativními

podrobnostmi, vypjenými z tradic rozšíených u Žid a Arab. Po-

dobná historie, a zvlášt psal-li ji Maur, byla by zjevn píznivou pí-

ležitostí zavést literární formy Orientu. Avšak nenajdeme tu nic tako-

vého a skladatel Básn o Josefovi snaží se, jak nejlépe umí, uelivé

pedvést cuaderna via básník kastilských. Marn bychom tu hledali

stopy onoho >arabského vlivu«, jejž nkteí, jak myslili, nalézali všude.

Pece však snadno pipustíme, že JUAN RUIZ, arciknz v Hite

u Guadalajary, znal trochu arabsky. Je to nejdležitjší spisovatel

v prvních poátcích kastilské literatury. Datum jeho narození a smrti
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je neznámo. Jeden verš v jeho Libro de buon amor (Kniha o dobré

lásce, sloka 1510) nás vede k domnnce, že se jako Cervantes narodil

v Alcalá de Henares; ale Guadalajara se ho dožaduje, a jistý Francisco

de Torres podává zprávu, že žil ješt r. 1415. Toto datum naprosto

se neshoduje s nespornými fakty, jež víme o kariée Ruizov. Po-

známka na konci díla Cantiga de los Clérigos de Talavera
(Zpv o knzích talaverských) nás pouuje, že »toto je kniha arciknze

hitského, kterou psal jsa uvznn na rozkaz kardinála Dona Gila, arci-

biskupa toledského*. Nuže, Gil Albornos sedl na stolci arcibiskupském

od r. 1337 do r. 1357, a od r. 1351 byl jiný knz, Pedro Fernández,

arciknzem v Hite. Bezpen žil Juan Ruiz ješt 1351, ježto nám íká,

že ukonil svj druhý cantar de ciegos (zpv o slepcích) dne

23. ervence tohoto roku, a to jest poslední datum, které máme
o tomto geniu, tak neštstím stíhaném a tak veselém. Zdá se, že se

asi narodil ke konci Xdl. století, a že bezpochyby zemel pod závorou,

díve než byl jeho nástupce jmenován. Soud dle jeho spis, Ruiz

byl knz, který se odlišoval svým nepravidelným životem i v dob, kdy
neukáznné existence nebyly výjimkou, a tináct let, jež ztrávil ve

vzení, svdí, že to byl Goliard nejhoršího druhu. Jakkoli vydává sám
proti sob svdectví s podivuhodnou upímností, snažili se nkteí
kritikové zidealisovat tohoto knze, lííce jej jako pomazaného Boanerga.

Nikdy nebyla pronesena grotesknjší travestie, slepjší neporozumní
in a lovka.

Je neužiteno pedpokládat, že by nebyl tento arciknz pohoršlivý

a zvrhlý híšník. Dokládá po pravd, že poskytl » popudy k dobrému
chování, písné pedpisy o spasení, jež by byly pístupny lidu, a urené
k tomu, aby jej chránily ped uskoky, jichž se nkteí dopouštjí sle-

dujíce nerozumné lásky*. Cituje vhodn znní Písem, jež se hodí k jeho

cíli: Intellectum tibi dabo, et instruam te in via hac, qua
gradieris. Pechází drze od Davida k Šalamounovi, jehož písloví

cituje: Initium sapientiae timor Domini. Dovolává se svatého

Jana, Joba, Catona, svatého ehoe, a Dekretalií jakožto ruitel za

istotu svých snah. Ale o nco dále odhaluje se na míst, které opomíjí

se ve vykleštných vydáních. »Protože tedy je lidské hešiti, a si

kdo vyvolí jakékoliv cesty lásky (k emuž já neradím), najde je zde

popsané* a tak dále, s podrobnostmi nikterak povznášejícími. Pekládá
voln milostné básn Ovidiovy, a teme vypravování o nešastném
boji arciknzov s láskou a souasn parodii na liturgii v procesí

»knží a laik, mnich a jeptišek, due a potulných zpvák, kteí

pozdravuji píchod lásky do Toleda*. Pokusit se pedstavit Ruize jako

úctyhodnou osobnost je zejm nesmyslné.

Mnoho z jeho spis se ztratilo, ale tisíc sedm set slok, které

zbývají, staí zajistit mu nejvyšší povst. Juan Ruiz pináší osobní tón

do kastilské literatury. Je asto velmi nesnadno stanovit data a roz-

poznat díla knží, íci, že od Bercea je tato báse a nikoli ona, pro-

hlásit s jistotou, že tento zlomek byl složen Alfonsem a onen Sanchem.

Pi Ruizovi není tomu tak: známku jeho osobnosti lze poznat na každém
verši. Odkojen starými tradicemi zstává vren zpsobu mester de
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cle reci a, ale zachází % ním podle ivého a dodává mu nové ohebností,

rozmanitostí, spádu a hudebností až dosud neznámé. Ba iní jelté

více. Ve své pedmluv v prose ujíifuje, le se snaiil pfedevlim podat

pí^lkiady prosodie, rytmu a komposice (dar alf^unos le^ion,
c mticMtra de versi fí car, e rrimar, e de trobar.) Musit být

mistr a pr&lcopník: takový byl ítklon jeho pirozeného genia. Mél

kulturu daleko rozsáhlejší než jeho pedchdcové. To, co oni védéli,

védél i on a i více: spojoval s tím mocný instinkt umélce, jeni ho
pudil posuzovat své pedchdce s nenuceností lovéka, který se cítí

mistrem. Tak jeho povstný popi.i stanu lásky je nezvratné vnuknut
popisem staim Alexandrova z Libro de Alexandre, a jeho episoda

o Don blndriné je zuálechténá parafrase z Libro de Amore (Kniha

o lásce) (dila piítaného — asi bez velkých podklad — avernskému
mnichu z XII. stol., který se skrýval pod jménem Pamfilla Mauriliana).

Ruiz brakoval bez výitek svdomi bajky a prpovdi francouzské

jako I^ataiUe de Karesme et de Charnage (Bitva Masopustu

a Postu); vypjoval z Petra Arfonsa, z Engan n os (Podvody) Fadri-

kových, snad z LuUa a Juana Manuela. A mél tisíckrát pravdu; roz-

uml, že prosté a jen suché vypravování málo je dležité, a že forma

je tém všecko.

Jakkoliv veliké bylo jeho vzdlaní, nebylo by mu pomohlo bez

jeho hrdého temperamentu a obratnosti, s jakou ho užíval. Ješt vtší

byla jeho znalost lidí a spodin života, zájem, který choval pro vci
zvláštní i všední, jeho pozorování mrav a pedevším jeho dary ly-

rické Mél píjmení španlský Petronius, ale pes povrchni podobnost
je to omyl. Daleko více pravdy je v pirovnání, jež uinil Ticknor
mezi Ruizem a Chaucerem. Jako Chaucer ml Ruiz opravdovou váše
pro život a nevyerpatelnou veselost ducha, což oživovalo jeho popi-

sování lidské komedie. Jako Chaucera strhuje ho jeho dobrodružná
zvdavost k tomu, že vylom! závory svého vzení a obdaí svou zemi

novými rytmy, jako verši dvanáctislabinými, jichž jeden piklad na-

lezne se v jeho verších Santa Maria del Vado, a kuse, jenž

následuje Jeho tyi cánticas de serrana (horské písn) ped-
cházejí o století seranillas a vaqueiras (písn horské a pastýské)

Santillanovy a jsou právem píinou, že je posuzován jako první

z velkých lyrických básník kastilských. Jako Chaucer vypravoval také

svou » ženskou legendu*, ale jeho verse je osobní, a epithet, jimiž

Chaucer oznail své hrdinky, stží se mže užít na hrdinky Ruizovy.

Nesnaží se idealisovat život, nýbrž popisovat ho a tlumoí v nm
všední tlesnost se zlomyslnou radostí. Ruiz kreslí své Židovky, maur-
ské tanenice, kuplíku Trotaconventos, její manýrované zá-

kazníky, nevázané jeptišky, velké dámy a sndé venkovské dívky
s nemilosrdnou pesností Velázquezovou.

Upravení Ruizových verš, nespoádané jako jeho život, dává
slabé tušit konstrukci pikareskního románu, za jehož nejstarší pnklad
mže býti jaksi jeho dílo považováno. Ruiz ve Španlsku první odhalil

/zácnou hodnotu formy autobiografické. S burleskními parodiemi na

lymny a staré cantary de gesta, s parafrasemi obou Ovidi,
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pravého a falešného, s píslovími a lidovými popvky, s versemi

orientálských bajek, jak se tou v knihách nebo slyší z úst Arab,
mísí se vypravování o život skladatelov, bohaté úsmšky, jež si iní

sám ze sebe, oplývající odchylkami, dokonalé ve výraze a zlomysln
pouující svým mravním závrem, jenž ohlašuje bezprostední upadnutí

v staré chyby. Jako básník, skladatel román, ironický pozorovatel

a zkušený parodista ml Ruiz smysl pro sloh a umní; a s touto

vrozenou vlohou pro výbr spojoval velkou schopnost pro dramatickou

tvorbu. Odtud stálost jeho typ. Vyhladovlý panoš z L a z a r i 1 1 a

z Tormesu je pímý potomek Ruizova Dona Furóna, jenž zachovává

písn pst, nemá li, co by jedl, a dvojice milenc Melón de la Huerta

a Endrina de Calatayud vystupuji pod jmény Kalixta a Melibeje

v Celestin. Konen mže být Ruizova povst zasloužena jeho

bajkami, jichž ironická fantasie, duch a hravý humor jako by pocházely

od njakého starodávného Lafontaina, drsnjšího a mužnjšího.

Souasník Juana Ruize byl infant JUAN MANUEL (1282—1348),
vnuk svatého Ferdinanda a synovec Alfonse Ueného. Ve dvanácti

létech sloužil na hranicích murcijských proti Maurm; pak byl major-

domem Ferdinanda IV,, po jehož smrti (1312) se stal vladaem. Bitká
kritika Mariánova proti »tomu, jenž se narodil, jak se zdá, jenom aby
podryl stát«, hodí se tak dokonale na Juana Manuela, že se jí na
užívá všeobecné. Ale Mariana ml na mušce jiného Dona Juana (který

nebyl Manuel), strýce krále- dítte Alfonse XI. Po dob vladaství

následovala ada válek, nešvar a vzpour, jež uvrhly v nepátelství krále

a bývalého vladae. Ani jeden ani druhý neuchoval si záští, a Juan
Manuel byl úasten rozhodného vítzství Saladova a poznal snad

»vznešeného kavalíra* Chaucerova pi dobývání Algecirasu. Padesát

let boj vyplnilo by život vtšiny muž, ale Juan Manuel mél zakoe-
nnou lásku k literatue, a jako mnoho jiných len své rodiny podává

dkaz, že je pravdivé staré kastilské písloví: »Kopí nikdy neotupilo

péro, ani péro kopí.«

Juan Manuel dovedl ocenit pravou hodnotu svého díla. Pedvídal,

že jeho knihy budou asto opisovány, a že z toho vzejdou chyby.

Pipravil tedy autorisované vydání, jemuž pedeslal bibliografickou

pedmluvu. Koní svj úvod tímto upozornním: » Prosím ty, kdož

budou íst kteroukoliv z knih, jež jsem napsal, aby mne nehanili pro

to, co tam najdou špatn napsáno, dokud nevidli tento svazek, který

jsem sám upravil.* Tato starost zdála se pílišná. Ve skutenosti však

byla nedostatená, nebo jediný exemplá, který odkázal klášteru

pefiafielskmu, se ztratil. Nemáme již jeho Libro dla Caballería
(Kniha o rytíství), jeho Libro de los Engefios (Kniha o vá-

lených nástrojích), jeho Libro de Cantares (Kniha zpv), jeho

Reglas como se debe trobar (Pravidla, jak se mají skládat

básn) a jeho Libro de los Sabios (Kniha mudrc). Ztrátu

Libro de Cantares tžko lze oželet, tím tíže, že existovala v Pe-

fiafielu ješt za asu Gonzala Argota de Molina (? 1549— ? 1598), jenž

se ji chystal uveejnit. tyverší o tyech, osmi, jedenácti, dvanácti

a trnácti slabikách a upravení osmislabiné r e d o n d i 1 1 y, která se

li
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nujdc v Hrabe ti Lucanoru (Enxemplo XVI.), dokazuje, ie

Juan Manuel byl žák galických forem. Má le za to, ie jeho abírka

básni obsahovala politické satiry, a 2e mela jiitý vliv na dvorské

básníky za vlády Jana 11.

Jenom mimuchodcm možno se zminit o pojednání o honbé, jakým

je Libro dc la Caza (Kniha o honbé). Kroniky Juana Manuela jsou

prosté výtahy Alfonsovy Kroniky. Libro del Caballero et
del Kscudcro (Kniha o rytíi a panoši) v padesáti jedné kapitole,

/ nichž scházi jich tináct, má za vzor Libe del OrdedeCa-
vallcria (Kniha o ádu rytíském) Raymonda Lulla. Poustevník,

který se vzdal bitev, ui ctižádostivého panoSe ctnostem rytíství a

posílá ho na dvr, odkudž se sám vrátil >s mnohým bohatstvím

a poctami*. Otázky poínají a poustevník rozmlouvá tu o pirozenosti

andólú, ráji, pekle, nebi, živlech, uméni dávat otázky, podstaté planet,

moi, zemi a víem, co se v nich nalézá: o ptácích, rybách, rostlinách,

stromech, skalách a kovech. Tratado sobre las Armas (Pojed-

nání o znacích), který jest jakousi pamtí o rodu spisovatelov, ob-

sahuje mocný popis smrti ochránce Juana Manuelova, krále Sancha,

jenž odešel do vénosti stižen prokletím svého otce.

Juan Manuel následuje píkladu Sanchova pipravoval pro svého

syna, hocha devítiletého, velmi dvtipných dvacet šest kapitol Cas-
tigos (Napomenutí), které se nkdy nazývají Libro infinido, ne-

dokonená kniha; ale perušuje se, aby napsal za mnicha Juana
Alfonse pojednání o pátelství, jež nazve Las Maneras de Amor
(Zpsoby lásky). Jeho vlastnosti se projevují skvleji v Knize o sta-

vech (Libro de los Estados), kterou nazýváme také Libro
del Infante (Kniha o Infantu), v niž, jak se zdálo, vidli ztracenou

Knihu mudrc (Libro de los Sabios), Po píklad Lullovy

Blanquerny je vyhnána didaktická allegorie až do krajnosti ve

stopadesáti kapitolách, které popisují vychování Johase, syna pohana

Morovana, jistým Turínem; tento pak, neschopný zadost uinit zv-
davosti svého žáka, volá si na pomoc povstného kazatele Julia. Na
konec otec, syn i vychovatel jsou poktni. Podle Gayangose Johas

je asi Juan Manuel, Morovan jeho otec Manuel, a Turin López de

Ayala, dd píštího kanclée; Julio pedstavuje svatého Dominika,

který byl ve skutenosti mrtev ped narozením otce Juana Manuela,

Toto filosofické líení, analogické místy s hebrejským románem napsa-

I
ným ve XIII. století Abrahamem Abenem Hasdaiem, slouží spisovateli

l| k tomu, aby vyložil své myšlenky o všech druzích otázek, a mžeme
v nm spatovat ne bez oprávnnosti jakýsi poznámkový sešit hltavého

tenáe, jenž ml péi o formu.

Mistrovské dílo Juana Manuela je Conde Lucanor (Hrab
Lucanor) zvané rovnž Libro de Patronio (Kniha o Patroniovi)

a Libro de los Enxemplos (Kniha píklad); skládá se ze ty
ástí, z nichž první je rozdlena na padesát jednu kapitolu. Jako D e-

cameron a jako Canterbury Tales podává nám Conde Lu-
canor zdomácnlý druh orientálského pímru, jenom že vyslovenjším

zpsobem. Obvyklé »mr3vní nauení* je písn zachováváno, a každá
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kapitola první ásti (ostatní ásti jsou spíše nedokonené poznámky)

koní se oním prohlášením, že >když uslyšel Don Juan tento píklad,

uznal jej za znamenitý, poruil ho zaadit do této knihy a pipojil

tyto verše*; pochybné verše, které jsou jen výtah kapitoly v prose.

Conde Lucanor tištný poprvé r. 1575 Argotem de Molina jeve
španlštin rovnocenný Tisíci a jedné noci, s Patroniem na míst
Šeherezadin a hrabtem Lucanorem (zjevn Juanem Manuelem sa-

motným) na míst kalifov. Boccaccio použil téhož vzoru v Itálii, ale

Juan Manuel ho pedešel o šest let, nebo Conde Lucanor byl

napsán r. 1342. Obratnost vyprávcí je tam znamenitjší a prostota

námtu je vyrovnána prostotou výrazu. Píbh o otci a synovi (En-

xemplo II), o dkanu ze Santiaga a kouzelníku toledském (En-

xemplo XI.), o Ferrantovi Gonzálezovi a Nuovi Láynezovi (En-

xemplo XVI.) jsou malá mistrovská díla, a posléz uvedený je rovnž
vzorem dramatické exposice.

Tak jako byl Juan Ruiz novotá v poesii kastilské, byl Juan
Manuel novotá v prose kastilské. Schází mu široký duch, bezstarostná

veselost a pirozený humor arciknzv, ale má týž dar ironie vyhnané

až k sarkasmu a není mén neústupný ve vyhledáváni pípadného
slova. Nikdy nezapomíná, že byl vladaem v Kastilii, že se stýkal

s králi a královnami jako se sob rovnými, zbavoval trnu emiry,

pokooval barony a vedl své sbory k útoku. Zdrželivost nikdy ho ne-

opouští, a jeho vážný vlastenecký duch dodává jeho historiím jakési

bitkosti. Zdá se, že zddil po Alfonsovi s jinými vznešenými tradicemi

zpsob zacházet s úslovím a zachovávaje jeho jasnost a dstojnost

uhlazuje, brousí a iní je ohebné. Jím nabývá kastilská prosa nové

pružnosti a pesnosti, a námty jeho povídek jsou takové, že se ani

geniální dramaturgové nestydli si je vypjit. U nho (Enxemplo
XXXV.) se najde originál Zkrocené zlé ženy, akoli ji Shakes-

peare našel jinde. Od nho bére Calderon název jednoho kusu: Conde
Lucanor; bére od nho i více, nebo povstné podobenství v prvním
akte La vida es suefto (Život je sen) je pizpsobeno desátému

e

n

X e m p 1 u Juana Manuela. Conde Lucanor je ve skutenosti

jednou z nejpodivuhodnjších knih vbec, a každá jeho nová etba
iní citelnjší ztrátu básní, které — rádi víme — by zaadily

skladatele mezi básníky té ady, již zaujímá mezi prosaiky.

Poema de Alfonso Onceno (Báse o Alfonsu XI.) byla na-

lezena v Granad r. 1573 Diegem Hurtadem de Mendoza; výtah, který

vytiskl Argote de Molina patnáct let pozdji, vzbuzuje domnnku, že

byl jeho skladatelem Alfons XI. Text uveejnný poprvé 1864 podle

jediného rukopisu, který máme, na neštstí neúplného, odhaluje jméno
(strofa 1841) skladatelovo: RODRIGO YÁNEZ nebo Yannes. Teba
poznamenat, že — jak sám íká — pevedl do jazyka kastilského

proroctví Merlínovo:

Já Rodrigo Yannes jsem je poznamenal v jazyce kastilském.

Všechno svdí, že byl Galian, a pokastilštiv své jméno Rod-

rigo Eannes peložil galický text. Jak byli poznamenali znamenití
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jenci, etné technické chyby Báiné zmizely v pekladu do gali-

íiny; a nad to, etné naráiky na Merlina ukazuji vyslovenou pffbíM-

lOHt s bretaAskými leufcndami, jel le méné asto vyikytaly ve špa-

léisku než v Galicii a Hortuf^ahku. Poenta de Alfonio Onceno
Básefi o Alfonsu XI.) je poslední z nejstarilch epických kaitil-

ikých básni; je to labuti zp6v bojovníka oslavujícího bitvy, v nichi

le bil, pipomínající jméno druh, kteí stáli v prvni ade, a podro-

bujícího se konvencím cantaru de gesta. Pozorujeme zde také

petvoen! tiikopádného alexandrinu ve dva verte osmislabiné. YáAez

e dobrý piklad spisovatele tetího ádu, ochotníka, který nezaíná

pevrat, ale, zdá se, jej dovršuje. Jeho soustava osmislabiných veriú

le stídavými rýmy je jednotvárná, a inspirace se dostaví u ného jen

(ídká kdy, avAak razí cestu metrice romance.
Nemáme nijaké pesné zprávy o rabínu SEMU TOBOVI z Carrionu,

írvnim Židu, který psal v jazyce kastilském. Vénování Petru Ukrut-

lému, který vládl od r. 1350— 1369, stanoví pibližné datum jeho

iíla, a obsahuje v sobe, že s ostatními své rasy byl oblíbencem to-

luto krále, jemuž se ponékud nati utrhá. Proverbios morales,
Mravní písloví) Sema Toba, napsaná na poátku vlády Petrovy, tvoí

586 tyverší o verších sedmislabiných a jsou více než jen proso-

]ická novinka. Jeho sbírka maxim, vypjených nejvíce z Bible a

irabských pramen, je první píklad veršovaného epigramu v kastil-

itinó, a práv z ni jsou odvozena písloví Santillanova, který chválí

'abina, že napsal »velmi dobré vci«, a pisuzuje mu název >velký
:rovador«. U Santillany jsou maximy španlské, evropské; u Sema
Foba jsou židovské, orientálské. Mravní nauení je tam pehnan vy-

tdviženo, kdežto strunost myšlenky a krajní stídmost slova vede

c nejasnosti; proti tmto chybám teba postavit vysokou cenu jeho

íení, jeho odvážné figury, jeho šfastná epitheta a písnou melan-

:holii, které dovršují vítzství spisovatelovo ve zdomácnni nového
Iruhu básnického.

Snažili se dokázat, že byl Sem Tob skladatel jiných ti kus:
Fratado de la Doctrina (Pojednání o kesfanském uení), Re-
/elación de un Ermi tafi o (Odhalení poustevníkovo) a Danz a de
a Mu erte (Tanec smrti). První, katechismus v osmislabiných tercinách

> posledním veršem tyslabiným, byl napsán Pedrem de Berague a

aepináší jiné pozoruhodnosti než svj rythmus, jímž napodobil rime
louée Sem Tob byl již mrtev, když se znovuzpracoval námt díla

Rixa Animi et Corporis anonymn v Revelación deun
Ermitailo, kde vystupují duše v podob pták líbezných, po prí-

Jad ohyzdných. Tetí verš této didaktické básn udává r. 1382 jako

latum, což potvrzuje užitá metrika (octava de arte mayor) a stopy

talského vkusu. Co se týe Tance smrti, nemže se oprávnné
)iknout rabínu Semu Tobu: jak uvidíme pozdji, patí XV. století.

Spisovatel, který pedstavuje ve svém dlouhém život skoro

'šechny fase literárního vývoje své doby, je kanclé PERO LOPEZ
:)E AYALA (1332—1407), jehož dráha je opravdový feudální román.

i«a Alfonse XI. stal se oblíbencem Petra Ukrutného, kterého opustil
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ve vhodné chvíli. Mluví o odpadnutí svého otce i svém slovy vikáe

z Braye: » Vidli, že se donu Petrovi vci nedaí, rozhodli se tedy

opustit jej bez nadje na návrat.« Ayala sloužil Petru Ukrutnému,

Jindichu II., Janu I. a Jindichu III. se ziskem pro svj mšec a bez

zjevné zrady. Vrnost, jež by se neshodovala s jeho zájmy, zdála se

mu vcí planou; pece však získal své peníze i statky v boji. Rád
stál po boku silnjšího, ale štstí mu bylo nevrné, když jej uvrhl

erný Princ do zajetí v Nájee (1367), a když byl uvznn u Alju-

barroty (1385). Patnáct msíc, které ztrávil v železné kleci ve hrad
oviedském po této druhé porážce, poskytlo mu volný as ku psaní,

a on nebyl lovk, který by nechal minout píležitost, aniž by jí

využil. Vili bychom rádi s Ticknorem, že jedna ást spisu Rimado
de Palác i o (Dvorské verše) byla napsána Ayalou v ase jeho zajetí

v Anglii; domnnka svádí, ale je nesnadno pokládat ji za správnou.

Mžeme pibližn stanovit rzné doby, kdy byly skládány Dvorské
rýmy. V první ásti básn narážka na schisma, které nastalo za ponti-

fikátu Urbana VI., vede nutn k datu 1378 nebo létm následujícím;

zpráva o smrti Hernána Péreze de Ayala, otce spisovatelova, nás odka-

zuje k r. 1385 nebo o nco pozdjšímu, a zmínka, že schisma trvalo

dvacetpt let, stanoví datum skladby na r. 1403. Tato fakta jsou do-

mnnce Ticknorov spíše na závadu. Nad to, akoli byl Ayala vy-

slancem ve Francii v létech 1379—1380 a v 1395—1396, ješt ne-

bylo dokázáno, že kdy pekroil la Manche.

Santillana, mluv o verších Ayalových (byl jeho píbuzný), dává

jim název Las maneras del Palacio (Dvorské zpsoby). Rozší-

enjší název Rimado de Palacio, který byl pidán básni bez

vle skladatelovy, dává nám málo pesnou pedstava jeho úmysl (které

nebyly jen rýmovat básn o dvoru) a námtu (kterým jest úpadek

jeho doby). Jeho zraky se prostírají pes dvr a dvoeníny: biuje

celou spolenost; co bylo pro Ruize potšením, je pro kanclée bo-

lestí. Ruiz má pirozenou náklonnost pro knze lehkých mrav; Ayala

je mrská emeny namoenými ve vitriolu. Pro jednoho je život fraš-

kou, pro druhého tragedií. Kde nalézá první látku k šprýmm, tam

hoí druhý rozhoením spravedlivého. Žíravost Ayalova je nestranná,

všeobecná. Dvoany, ministry, biskupy, právníky a kupce všechny tepe

a usvduje je z podplácení, svatokupectví a vydraství a vší na

šibenici jako syny Belialovy. Jeho vcí byla politika a velmi dobe se

v ní vyznal. Jako Ruiz, pibijí se sám na praný, aby dodal drazu
úinku svých básní. Nemá slitování se svou vírou v pedtuchy, sny

a pošetilosti; piznává, že je utiskovatel chudých, kivopísežník, zhý-

ralec a syn zatracení.

Ale báse není cele vnována káráni. V její 705. sloce koní
Ayala to, co nazývá svým kázáním vyznávaje, že je psal » jsa hoce
zachvácen mnohými kivdami a bolem «, a v 904 následujících slokách,

zdá se, že nalezl jakési zmírnní. Ve dvou zachovaných rukopisech —
Campo Alange a Escorial — následuje toto ohromné postscriptum,

aniž by byla zejm porušena souvislost, avšak liší se jak formou I

tak podstatou od toho, co pedchází. Samotného metra cuaderna



via je užito pro verše satirické a autobiografické; konené hymny
a zpvy jsou prosodické pokusy — ozvény metriky galické a pro-

vengalské, sedmislabiné redondillas, pokuty o znovuvzkiicní

alexandrinu, výsledky, za které dkuje Ayala Ruizovi. Ve svém sedm-
desátém tetím roce dokonoval Ayala své Dvorské rýmy. Bylo

píliš pozdé, aby si osvojil nové methody, a akoli v Cancioneru
Baenové odpovídá vyzváni Sáncheze Talavery pravidelnými osmi-

ádkovými slokami, vrací se k metru cuaderna via ve své para-

frasi Joba svatého ehoe.
Prosa Ayalova je aspoA tak pozoruhodná jako jeho verše. Po-

jednání o lovu se sokolem, bohaté na vzácné výrazy, ukazuje rfiznost

jeho vkusu, a jeho peklad Boccacciovy knihy De casibus viro-

rum illus trim stavi jej pod vítzný vliv Iialie. Narážka na Ama-
dise (Rimado de Palacio, sloka 162.) — o kterémžto rytíském

románe dje se tu poprvé ve Španlsku zmínka — podává dkaz,
že byl obeznámen Ayala také s jinými novými vzory. Boetia a Isidora

pekládal pro ukrácení chvíle; zlomek Tita Livia, peložený na rozkaz

králv, dává mu možnost nahlédnout do methody historické. Cro-
nica Alfonsova a výtah, který uinil Juan Manuel z dila svého strýce,

byly již napsány, kronika Maura Rasise, jinak zvaného Abu Bakr Ahmad
ibn Mohamed ibn Musa, byla peložena z arabštiny; letopisy Alfonse XI,

a jeho tí bezprostedních pedchdc byly sebrány kýmsi neznámým,
snad Fernánem Sánchezem de Tovar nebo Juanem Múftezem de Vil-

laizán. Ve svých Kronikách kastilských král (Cronicas de
los Reyes de Castilla) vypravuje Ayala zpsobem krititjším o vlád
Petra Ukrutného, Jindicha II., Jana I. a Jindicha III. Rozbírá sv-
dectví a zjišuje pravdu svou osobní znalosti událostí. Svj zpsob po-

dání vypjuje si u Livia, vkládaje rozhovory, které, nejsou-li pesným
pevodem toho, co bylo opravdu eeno, jsou dramatickou exposicí po-

hnutek, které uruj! osobnosti. Vypravuje o intrikách, které zplodil

jeho vychytralý mozek, o vítzstvích, kterých se súastnil, o bitvách,

ve kterých prohrával. Jeho pirozená písnost, jeho znalost lidí a zá-

ležitostí vyvarují ho vbec ped svody stranictví. Je pravda, že se

Ayala pokusil omluvit vrolomnost nepátel Petra Ukrutného, ale je

to snad jediný pípad nepoctivosti, s níž se shledáváme na jeho strán-

kách. Co se ostatního týe, má vzácnou intuici podstatné podrobnosti,

hlubokou znalost v uhádnutí charakter, výjimenou dovednost pi-
pravovat okamžik pathosu a katastrofy, dar pitoreskního rení, které

mu umožuje nartnout vrný obraz v nkolika širokých tazích. Je

to státník, který má genia a píše historii významných osobností s ote-

veností Pepysou; Prosper Mérimée to poznal a dovedl z nho tžit,

! když tvoil postavu Petra Ukrutného pro tenáe XIX. století.

\



KAPITOLA V.

Doba Jana II. (1419—1454).

Ayalovy básn, které svdí o opravdovém úsilí umleckém, se

odlišuji od lidových romancí, jak je mžeme tušit pod nátrem,
kterým je opatilo XVI. století. Žádná z ballad, které se nám zacho-

valy, nepatí dob Ayalov. Z tisíce devíti set romancí vytištných

v Obecné sbírce romancí (Romancero generál) od Au-
gustýna Durána je jich pomrn málo, které jsou z doby starší ped
r. 1402, kdy Antonio de Nebrija zkoumal jejich složení ve svém

Umní kastilského jazyka (Arte de la lengua castellana). Nic-

mén možno íci, že romance byly dosti etné a takové životní síly,

že dovedly zatlait cantares de gesta, které musily rovnž
podstoupiti boj proti kronikám a letopism. Tyto kroniky pojednávaly

o týchž epických thematech s vtší podrobností a pesností, dodá-

vajíce tak námty tch romancí, jimiž se budeme zabývati pozdji.

Musíme díve studovati novou školu, která se utvoila napodobením
cizích vzor a pišla v budoucnosti do mody.

Mezi tmito novotái je vnuk Jindicha TI., slavný ENRIQUE DE
VILLENA (1384—1434), jemuž potomstvo udlilo markyzát, který

neml za života^ Všeobecn se mu piítá ada c o p 1 a s, které prý

napsal jako velmistr ádu calatravského, když byly slaveny v Zara-

goze slavnosti na poest korunování Ferdinanda I. Aragonského (1414).

Piítání je klamné, nebo tyto c o p 1 a s byly skládány v katalánštin

neznámým básníkem. První známé dílo Villenovo jest Arte d e

trobar (Umní básnické), napsané téhož roku (1414) pro konsisto

Veselé Vdy v Barcelon. Z tohoto pojednání zbývá jediný zlomek,

kde Villena ukazuje puntikáskou znalost dl prvních trovador,
nepovídá však nic o všeobecných zásadách. Na poátku r. 1417 ná-

sledovaly Trabajos de Hercules (Práce Herkulovy), psané

naped katalánsky a peložené do kastilštiny o nkolik msíc pozdji.

Tato nudná allegorie, petížená bemenem nevhodných odkaz na Ari-

stotela, AuUa Gellia a svatého Jeronýma, nesvdí ani o prostot ani

o fantasii, a násilný slovosled, který zde vidíme, ukazuje na neblahé

studium latinských text. Roku 1423 napsal Villena dvacet kapitol

' Pesn eeno, mf by se tento spisovatel nazývat Enrique de Ara-

gón, ale tu byl by zamován se svým souasníkem infantem Enriquem
de Aragón, i je dáti pednost tomu, aby mu bylo ponecháno jeho jméno
Enrique de Villena. Markýzem nebyl a neml tohoto titulu nikdy.



nazvaných : Arte cisorla (Umini kuchafské), cpikurejikou pH-

ruku královské tabule, Moubor rad a receptu vykládaných nudným
slohem od pedanta a labuinlka v Jedné oaobé. Jeité bizarnéjii je roz-

prava o zlém zraku: Libro de Aojamiento (Kniha o uhranuti)

i vypsáním ti ochranných zpfisobfi, které doporuuje Avicena a jiní.

Peklady z Cicerona, které Villcna poídil, jsou ztraceny, aviak jeden

peklad z Danta, o némi se myslelo, ie rovnii zmizel, byl nedávno
nalezen Mariem SchifTem. Ti studie o malomocenství, o útéie a o ver-

lich osmého žalmu jsou bez ceny. Villena »e chlubí, ie byl ve Špa-

nélsku prvni — byl snad první vbec ~ jeni pelolil celou Aeneí-

du; avšak dobyl velmi malého úspéchu svými parodiemi latinského

jazykového svérázu u se svými pvaby tainého kon v cirku. Nikdo

z jeho vrstevník nemel tak rozšíenou povést pro své védomosti

encyklopaedické a všestranné nadáni; platil takto po celý iivot za

arodéjnlka, a velká byla po jeho smrti radost, kdyi Lope de Bar-

rientos, pozdji biskup segovijský, vydal plamenm ást knihovny

Villenovy, ponechav zbytek k své osobni potebé. Santillana a Juan
de Mcna tvrdi, že Villena skládal veráe kastilské a z Baeny dá se

také tak soudit. Je možno, je to i pravdépodobno, že je psal, ale

jediné verše kastilské, které se mu Pellicerem piítají a které máji

za námét práce Herkulovy, jsou padlek pomrn nový. Nemžeme
si zapírat: Villenova díla nestojí na výši jeho povsti. Nicmén, ve-

zmeme-li v úvahu jeho peklady Vergila a Danta, oblibu, s níž roz-

šioval cizí spisovatele, jak vítal nové myšlenky, a vážnost, jíž se do-

stalo vzdlání za jeho povznesené postaveni, pochopíme lépe dvody
povsti, jež se vnucovala všem jeho následovníkm tak rozdílným, jako

byl Lope de Vega, Quevedo, Ruiz de Alarcón, Rojas Zorilla a Hart-

zenbusch.

Práv dob Villenov mžeme piísti dv ponkud opoždné
ukázky školy encyklopedické. Je to Libro de losGatos (Kniha

o kokách) peložená z Narrationes (Vypravování) anglického

mnicha Odona z Cheritonu (zem. r. 1247), a Suma de Enxe ra-

pi os od Klementa Sáncheze de Vercial, arcijáhna valderaského (nar.

1370). Ku tem stm devadesáti pti píkladm Sumy již známým
(astji nazývané Libro de los Enxemplos, kniha píklad) pi-
pojil se pozdji sedmdesát jeden jiný, nalezený 1878 Morel-

Fatiem. Sánchezova sbírka podává široce dkaz toho, co dalo tušit

jediné Libro delos Estados (Kniha o stavech) Juana Manuela:

proniknutí legendy o Buddhovi do Španlska, která pizpsobena byla

jakýmsi kesanským mnichem ze sanskrtského (Lal i ta- Vistara) —
legendy rozšíené po celém svt pode jménem románu o Barlamu
a Josafatovi,

Avšak nejzajímavjší výtvory tohoto období patí spíše oblasti

verše než prosy. Cancionero de Baena, takto nazvaný podle

jména anthologa Juana Alfonse de Baena, spadá asi do let 1445 a ob-

sahuje práci šedesáti veršovník. Nkteí z nich žili ped vládou

Jana II., takže sbírka obsahuje zárove díla starých básník i novo-
tá, tch, kdož podrželi galickou tradici, i tch, kdož si osvojili
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italské zpsoby. Galická škola je zastoupena Alfonsem Álvarezem de

Villasandino nebo de Illescas (? 1340— 1428), který byl neomalená

a rozvláná osobnost, ale asem býval doten inspiraci a stále mi-

strovsky ovládal svou techniku; vychloubavým renegátem Garcíem

Ferrándesem de Jerena, jehož básn spadají do let 1365—1400; arci-

jáhnem z Toru, obratným humoristou za panování Jana I. (1379 až

1390); strýcem Santillanovým, Pedrem Vélezem de Guevara (zemel

1420) a Juanem Rodríguezem de la Cámara, jehož jméno je ne-

odluitelné od jména MACÍASOVA (O Namorado.)

Je snadno špatn soudit o schopnostech Macíasových, nebo pt
kus ve sborníku Baenov a šestnáct jiných — neúplných a pochybné
pravosti — je vše, co zbývá z jeho dl. Žije jako typ neúchyln vr-
ného milence a legendové okolnosti, za nichž našel smrt, dostaly se

do kastilské literatury. Dle nejobecnjšího podání byl zabit žárlivým

manželem, který ho slyšel zpívat o lásce ve vzení arjonillském; pece
však, protože pipomíná tato verse nápadným zpsobem verše Macía-

rovy, Ai! Sennora en quen fianga, je možno, že básník bez-dn zplodil svj vlastní mythus. Píbh konce Macíasova nesísln-
krát uvádný zajistil mu nesmrtelnost, které by se mu nedostalo za

jeho verše: roznítil lidovou obrazotvornost, inspiroval kus Lopeho de

Vega Porfiar hasta morir a poskytl Larovi námt k jeho románu
El Doncel deDon Enrique el Doliente (Páže dona Enrique

Nemocného). Je nesnadno pesn stanovit dobu, kdy Macías žil; íká
se neurit, že zemel ped r. 1439, ale Rennert je naklonn pesu-
nout datum jeho smrti na konec XIV. století.

Kolem této doby narodila se osobnost, jejíž pamt vyvolává

vzpomínky skoro rovnž romantické. Je to JUAN RODRÍGUEZ DE
LA CÁMARA (nazvaný také RODRÍGUEZ DEL PADRÓN dle jeho

rodišt), jenž v Cancioneru Baenov vystupuje s jedinou sklad-

bou. Jeho básnická zásoba je spíše skromná, nebo sestává ze

dvaceti malých lyrických kus roztroušených v Jeho polorytíském

román El siervo libe de Amor (Volný otrok lásky), ve sbírce

Stúfiigov, Herberaye des Essarts, Dvorské knihovn madridské a

British Musea. Koní-li stará galická škola Rodrígue/em de la Cámara,

je jaksi kmotrem nového genru, nebo podle Rennerta práv on pedešel
ostatní básníky španlské spojiv své jméno s romancí. Domnnky,
které ho iní milencem Johany, ženy Jindicha IV., nebo Isabely, ženy

Jana II., nejsou pravdpodobný; nicmén byl asi opravdu zapleten do

nkterých nebezpených píbh lásky. Pamatujme, že byl vypovdn
a že se stal pozdji františkánem. Mimo Fuego del divino rayo
(Ohe svatého paprsku), — jeho nejlepší kus, za njž dkujeme jeho

obrácení — jsou všechny jeho verše povahy erotické. Mluví také

o svých milostných dobrodružstvích ve tech románech v prose:

vElTriunfo de lasDonas (Vítzství žen), La Cadira del
Honor (Stolice cti) a onom El siervo libe del Amor
( 1439), které mžeme ísti i dnes s rozkoší. Avšak Rodríguez de If

Cámara je pedevším zajímavý jako poslední pedstavitel školy galické.
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Mimo Ayalu, který vystupaje ve fbirce toliko s jedinou báioi, je

ncjstarií z ver.4ovnIk& nebraných Baenou pravdépodobné Pero Ferrús,

který je spojujícím lenem louitavy galické a italfké; pipo-

mínáme si ho pedevším pro narálku uinénou na Amadlie ve slo-

kách vnovaných Ayaloví. tyi báinlci seskupení Baenou oznamují

italský vpád do Španlska, a je zcela pirozeno, že první a nejlepií

z nich byl pi^vodti italského: jmenoval se Krancisco Imperiál a byl

syn klenotníka z Janova, usedlého v Seville. Jak ukazuje jeho první

básefí, Imperiál etl arabsky a anglicky: snad etl v originále Z po-
vo milencovu (Confessio amantis) od |ohna Gowera,

prvni anfrlické dílo, jemuž se dostalo cti, že bylo peloženo na

Poloostrove, protože peloženo bylo do portugal.4tiny Robertem Pay-

ncMn, kanovníkem lisabonským, a (na poátku XV. stol.) do ipanél-

štiny Juanem Cuencou, pvodem z Huete. Af je tomu jakkoliv, Im-

periál cituje ang^lické obraty a napodobuje francouzské verie; aviak to

jsou jen malikosti, a Španélsko mu pedevším dekuje za peklad
Danta, který poídil s vrností tak šastnou, že mu vynesl titul bás-

níka — na rozdíl od de<;idora nebo trovadora — pisouzený

mu Santillanou, jenž mu také udiluje » vavín tichto krajfi západních*.

Tináct básní Kuye Páeze de Ribera, naplnných smutkem tlesných

útrap a nouze, spojuje skladatele s novou soustavou zavedenou Impe-

riálem a nutí vzpomínat ponkud na tón Villonv. Báse v pravdé

pamtihodná je elegie, kterou složil Ferrant Sánchez Talavera u pí-

ležitosti smrti admirála Ruye Díaze de Mendoza, a která dává tušit

smutení pochod, slavnostní hudbu i jisté slovní nálezy vznešených

Co plas Jorgea Manriqua. Rozhoené biování, kterým Gonzalo

Martínez de Medina nešetí vida zkaženost své doby, je skládáno rovnž
po zpsobu Dantov. V osmdesáti skladbách prozrazuje se Baena, ta-

jemník Jana II., jako napodobitel nezvedenosti Villasandinovy. Tento
prostední veršovník (který nebyl žid, jak se o nm myln soudilo)

neupadl v zapomenutí jen proto, že složil sbírku, která svdí o ví-

tzství jeho literárních nepátel.

Soud dle stavby verš psal anonymní skladatel Danza de la

Muerte (Tanec smrti) v první polovici patnáctého století. Tento
umrlí tanec (práv jako nmecký Totentanz) byl považován za

imitaci francouzského originálu až dosud neznámého: dle nynjšího
itavu badání je nejstarší versí legendy, jež se nám dochovala. Jakkoli

je forma zdánliv dramatická, není Danza opravdovým dramatem.

Smrt vyzývá smrtelníky ku svým píšerným slavnostem, nutíc je úast-
nit se jejího tance. Ticet ti obti, — papež, císa, kardinál, král a

tak dále (stídav vždy duchovní a laik) — odpovídají na pozvání

adou osmislabiných verš, které jsou záhy pedstiženy zvunou
tiudbou Mnovou, pece však jsou pokrokem nad versos de arte
m a y o r, kteréž spatovali v Ruizov Libro de buon amor. *

1 Viz Ferdinand Wolf, Stu dlen, str. 413 násl. Viz rovnž Morel-
Fatio, LA rte Mayor et rhendécasyllabe (Romania, svaz. XXXin.,
1894), a Foulché-Delbosc, Ltude sur íe Labirinto de Juan de
VI e n a (Revue hispanique, svazek IX., 1902).

J. Fitzmaurice-Kelly : Déjtny španlské litcrttnry. 4

í



50

Básník knihy Danza delaMuerte byl znalec morbidní allegorie:

pece však nepodailo se mu prorazit, nebo v XVI. stol., když Ka-

talánec Pere Miguel Carbonell skládal svj tanec smrti, odhodil kastil-

skou versi a pidržel se verse francouzské od Jeana de Limoges,

kanclée paížského.

Básník pvabnjší než kterýkoli z tch, kdož jsou zastoupeni

v Cancioneru Baenov, je obratný politik Iftigo López de Mendoza
MARKÝZ DE SANTILLANA (1398—1458), rodák rabína Sema Toba
Baena vylouil markýze ze své anthologie, a markýz, dlaje pehlídku

básník své doby, nezná Baenu: jsou to snad známky marnivosti na

jedné a opovržení na druhé stran. V pozoruhodném dopise konde-

stablovi portugalskému jeví se Santillana jako libý prosaik; nedosa-

huje-li vysokého slohu ve svém pompésním díle Lamentagion en
Prophegia de la destruygion de Espaia (Náek a proroctví

o zkáze Španlska), ukazuje jeho sbírka » písloví, která si vykládaly

staeny pi krbu* (refranes que digen las viejas tras el

h u e g o) intelligentní zvídavost folkloristickou. Jeho C e n t i 1 o q u i o,

které se skládá ze sta rýmovaných písloví, spoádaných do trnácti

kapitol, je pvabn napsáno a obratn rozlenno; upomínky na

Danta a Boccaccia jsou v jeho Comedieta de Ponza,^ jejíž název,

nehled k tomu, že jsou dialogy pidleny rzným osobám, asto pi-

vodil, že byla pokládána myln za dílo dramatické. Mnohem drama-

titjší je v pravd Diálogo de Bias contra Fortuna (Biantv

rozhovor proti Štstn), který zavdal píležitost k nauné diskusi

o pednostech filosofického ducha v protivenství. Konen možno se

zmínit o díle Doctrinal de Privados (Zrcadlo milc), fili-

pice proti Álvarovi de Luna, v nmž usvduje Santillana svého pro-

tivníka z všelikého druhu nepravosti. Jeho Votos del Pavón (Pá-

vova pání), napodobené nesporn podle VoeuxduPaon od Ja-

kuba de Longuyon, se ztratily.

Santillana nebyl pvodní duch: byl umlec obdaený mimoád-
nými schopnostmi napodobovacími. Uchvacuje mén tím, co ekne,

než tím, jak to ekne, a je jeden ze vzácných básník, které ne-

trápila uenost. Je pravda, že nebyl uený v tom smyslu slova, jak

ho užívali jeho souasníci, nebof neznal ani latinsky, ani ecky; stu-

doval však Danta a Boccaccia, Viléma de Lorris, Jana de Meung,

Viléma de Machault, Otona de Granson a Alena Chartiera, a ml
z nich užitek. Byl daleko více než intelligentní ozvna, nebo pracoval

a lopotil se tak dlouho, až dosáhl osobního zpsobu.
Vil beze vší pochyby, že jeho tyicet dva sonety — fechos

al itálico módo (napsané po zpsobu italském) — jak íká pyšné,

nejlépe mu zjednají nárok na slávu; pravda je, že udomácnil ve

Španlsku znlku, dle se s Aragoncem Juanem de Villalpando o est

být prvním tvrcem znlek ped dobou Boscánovou.^ Tyto sonety

1 Ponza, ostrov u Gaety, kde 1426 Janovští dobyli vítzství nad Al-

fonsem V. Aragonským. Odtud název: »raalá hra.«
* Naproti tomu ukazuje Morel-Fatio, že jsou znlky Villalpandovy

pravdpodobn pozdjší' než Santillanovy.
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všední my&lcnky a strojeného výrazu jiou jenom historická zvláltnos

Santillana nejlépe ukazuje svou podstatu v tomto lehkém druhu bás-

nénl. Pvab, vesielost a jemnost jeho degirei, serranillas a va-

queiras nemdie být pekonána. Vypjuje-ll fi z básnikft proven-

gáhkých, nemá nieho z jejich umlosti a svým citem oiivuje základní

cinuce, které neobratní spisovatelé do linavy opakovali v neiCastných

pastýských básních. Prvotiny téchto pastýských plodfi jsou od Santíl-

lany, d jeho ballady uchovaly si ve.4kerou jejich svéiest. Tam, kde

pestává Santillana napodobit, stává se nenapodobitelný.

V této dobé byl dvorským básníkem JUAN DE MNA (1411

až 1456), známý mezi svou generaci jako >knlže kastilských básníkv*.

O pldruhého století pozdéji nazývá jej Cervantes »velkým básníkem

kordovským«. Mna má všechny vlastnosti školy kordovské, tuhý lesk

svého pedka Luciana a záhadnou strojenost svého nástupce Gón-

gory. Cesty, které podnikl ve svém mládl do Itálie, zkazily

ho, neboC se pak rozhodl podniknout odstrašujíc! úkol poitalštit špa-

nlskou prosu. Omylem pitia se mu Crónica Jana II., která

je vzorem dobré prosy; komentá vlastni básn la Coronación
(Korunováni), který Mna sepsal, a výtah, který poídil z Italicovy

Ilias latina, oboji má sloh tak hanebný, že stží najde se nco
horí5ího v celé kastilské literatue. Prostota je mu vulgárnosti a vy-

hání svou soustavu do krajnosti: užívá nemožných vazeb, zneužívá

slovosledu a pidává do svého slovníku nesmyslné latinismy. Tyto

chyby nejsou tak tžké v jeho verších, akoli se vyskytuji i v nich.

Nkteí mají za to, že byl skladatelem politické satiry nazvané: Co-
plas de la Panadera (Pekainy sloky); ale Mna nemá ani leh-

kosti slohu, ani jiskivého ducha pedpokládané pekaky.

Abychom si uinili pesnou pedstavu o Menovi, je teba stu-

dovat El Laberinto de Fortuna ( 1444, Bludišt Štstny),
známjší pod jménem Las Trezientas (Ti sta slok), tžko-

pádnou allegorii, jejíž první název — jedin autentický — naznauje

úmyslnou nejasnost. Druhý, rozšíenjší, vysvtluje se pravdpodobné
tím, že báse zaujímá tém ti sta slok, a toto jméno Trezientas,
jak práv dokázal Foulché-Delbosc v uené studii, dalo píležitost

k podivným domnnkám. Staré rukopisy mají jen 297 slok, k nimž byly

pipojeny ješt ti, aby báse odpovídala pesn svému obecnému
názvu. A ješt více: podle staré tradice, uvedené ve známost spiso-

vatelem komentáe, pipisovaného Hernánu Núezovi, král Jan II.,

sám básník, rozkázal prý Menovi, aby složil šedesát pt dodatených
slok tak, aby na každý den v roce pipadla jedna; básník zemel prý

díve, než dokonil svj úkol, odkázav nám toliko dvacet tyi do-

plující sloky. Zkoumání Foulché-Delboscova dokazují, že tyto dva-

cet tyi sloky nejsou od Mny, byC i býval dvoanem; se temi ji-

nými, o nichž již na poátku byla e, tvoí ást neodvislé zlomkové

básn, napsané kýmsi neznámým, jenž písn odsuzuje královu slabost.

V Bludišti penáší Bellonin vz, tažený draky, básníka do

paláce Štstny, a tam poíná nevyhnutelné napodobení Danta s ce-

lým píslušenstvím sedmi planetárních kruh, mohutnou vidinou mi-
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nulosti, pítomnosti a budoucnosti. Bludišt, dílo ueného básníka,

který sám sebe bére píliš vážné, tvoí nudný celek; akoli však pece
umní Menovo nedosahuje toho, aby ztlesnilo jeho pomysly, akoli

se zaplétá do všelikých vtipných nápad, dostihuje asem velké výše.

Vzlet jeho obrazotvornosti, mramorová krása jeho úin, nepoprná
dokonalost jeho slohu a velé vlastenectví, které inspiruje jeho nej-

lepší místa, staí vysvtlit jeho slavnou povst. Mna, opravdový bás-

ník letorou, vynikající, ba i podivuhodný asem, je zatížen píliš ve-

likou vrností k estetickým zásadám, které mu pivodily jistou po-

hromu. Jsa nadán svédomitostí, úzkostlivostí a ctižádostí byl by vy-

konal mnohem více, kdyby byl chtl mnohem mén.
Nejvíce vidíme vliv Menv v Coplas del contempto del

mundo (Sloky o pohrdání svtem) onoho pitoreskního DOMA
PEDRA, coodestabla portugalského a krále aragonského (1429— 1466),

jemuž byl adresován Santillanv proslulý dopis. Vyhnán ze své zem
r, 1449 pro politické pohromy ztrávil condestable ve Španlsku
tém osm let, za nichž získal dokonalou znalost kastilštiny. Ve svých

Písních oslavuje královský básník rozarování životem s jistou zdrže-

livosti a vznešenou melancholii. Jeho Satyra de felice e infelice
vida (Satira o šastném a nešastném život), allegorie

prosou i veršem, byla neprávem pro svj název pokládána za satiru.

Práv tak lehkovážn byla jeho Tragedia de la insigne Reyna
doa Ysabel (Tragedie o znamenité královn Donlzabele) zaazena
mezi tragedie. První z tchto dl je nápodoba díla Siervo libe
de Amor od Rodrígueze de la Cámara; druhá, vzniklá z reminiscencí

na Joba, Boethia a Boccaccia, je osobní náek ve form dialogu

a bez nejmenší stopy po snaze dramatické. V prose má condestable

nkteré chyby Menovy; ve verši má vtšinu jeho dobrých vlastností.

Jeho myšlenky jsou vznešené, jazyk istý a — vc historicky zajímavá

— je první Portugalec, který zaujímá vynikající místo v djinách lite-

ratury španlské.

V tomto ase rozvíjí se kastilská prosa dále podle vzor da-

ných Ayalou. Anonymní Crónica Jana II., pravdpodobn sebraná

Álvarem Gardou de Santa Maria a neznámými spisovateli, je výborné

dílo úední historiografie. V Kronice o donu Álvarovi de
Luna (Crónica de Don Álvaro de Luna), díle obratného ob-

hájce, který podizuje své vlohy službám svého stranictví, najdeme
vášnivé krasoenní vysoké hodnoty. Poslední velká scéna, poprava

condestablova, je vypravována na slavném míst s prostotou plnou

umni. Nikdo nikdy nebyl tak dobrý ani tak velký jako Álvaro de

Luna, jak je vylíen ve své kronice, a pece je pesvdení nezná-

mého vypravovatele vyjádeno silou a výmluvnosti, která nám tém
vnucuje podobiznu nepochopeného hrdiny jako pravdivou.

Nyní není o tom spor, že Kronika o Cidovi (Crónica
del Cid) (vydaná poprvé r. 1512 Juanem Lópezem de Velorado,

opatem cardeským) je založena na spise Es tor i a Espanna
(Historie Španlska) Alfonse Ueného. Nepochází však z nho pímo,
jsouc ze zaátku vypjena z neobratného pepracování Historie
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nazvané Crónica de astili a, poízeného na rozkaz Alfonse XI.

Odchylky od pvodní verse možno rozdélit na ti tídy: poruchy tex-

tové, píliš dlouhé doklady z romancí a zmny pivozené vkládáním

liliových legend pozdéjšího data. Kronika o Cidovi, cenná, pro-

<- obsahuje nejstarší verse etných tradic, které se roziiovaly ibír-

kaini romanci (rom a n cer os), má historickou cenu jen velmi rela-

tivní.

FERNÁN PliRKZ DE GUZMÁN (? 1376- 1458), synovec Aya-

luv a strýc Santillanv, psal verše podle staré galické mody i také

užíval nové methody školy italské; ale jeho skromné plody básníka

zanikají ped jeho skvlými iny historika. Je spisovatel díla nazva-

ného Ma de Historias (Moe historii), ve tech dílech.

V prvním zabývá se císai a králi, od Alexandra do Artuše, od Karla

Velikého do Bohumíra z Bouillonu; v druhém jedná o svatých a uen-
i u h, jejich životech a knihách, které složili; oba tyto oddíly jsou

jenom upraveny podle francouzské verse Mae Historiarum od
(Juidona delle Collone. Tetí ást, známá pod názvem Generaci©
nes y Semblanzas (Rody a podobnosti), je pvodní dílo Péreze

de Guzmán. Cizí kritikové ho srovnávali s Plutarchem a Saint-Simo-

nem; akoli je toto srovnání odvážné, mžeme je pijmout; íká se

stále o Pérezu de Guzmán, že je mistr v portrétování, a jest jím také

skutené. Zkoumejme namátkou nkteré postavy jeho galerie: je tu

Enrique de Villena, tlustý, malý a plavý, hltoun, chlipník, stále v obla-

cích, neobratný v praktickém poínání a od pirozenosti Istný; Núiez
de Guzmán, prostopášný, ohromn silný, hlasu drsného, bodrý a po-

vykovaný; král Jindich se zasmušilým pohledem, hoký v ei, samo-

tá a melancholik; Kateina Lancasterská, vysoká, krasavice karmínové

pleti, velká pijaka vína a na konec paralytika; condestable López
Dávalos, krasavec, svdný, veselý, pomilování hodný, bojovný a chytrý,

ale — nebo bohové nás obdaili nkterými chybami, aby z nás

udlali lidi — lstivý a oddaný astrologii. Podobizen tohoto druhu je

u Péreze Guzmána hojn: osoba je zachycena, jak jedná, v plné život-

nosti, bez pílišného nanášení barvy, ale tak, že nechybí nic podstat-

ného, a když byl spisovatel domluvil, nezbývá již nic jiného pipojit.

Dovede nenávidt a dává to znát, když se to týká dvoan, nebof

zakoušel pro povýšence veškeré opovržení Saint-Simonovo. Avšak

historie potvrdila skutenou spravedlivost jeho soud, protože umlec
v nm vždycky vítzil nad straníkem. Ku svým darm pozorování a

rozumu, ku svému vdní pojí Pérez de Guzmán dokonalé mistrovství

kastilské prosy rázné a jasné.

Vida y Hazafias de gran Tamerlán (Život a velké iny
velkého Tamerlána), vyšlé poprvé r. 1582, je osobní zajímavé vypra-

vování. V tomto díle vypravuje RUY GONZÁLEZ DE CLAVIJO

(t 1412) o cest, kterou konal od r. 1403 do 1406 krajinou, jež

se táhne »od Samarkandu, msta hedbáví, k Libanonu, zemi cedr*,
a dále. Clavijo podává zprávu o svých bludných pochodech mezi

kmeny Tamerlánovými, v níž zvláštním zpsobem mísí se dvivost
a skepse; pece však není jeho svdectví mén vrohodné než své-
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dectví Marka Póla, a jeho vypravování je lépe spoádáno než Benát-

anovo. Vypravování o dobrodružstvích, jinak zajímavé, je Crónica
del Conde deBuelna, DonPero Nino (Kronika o hrabti
de Buelna, donu Peru Niovi), 1375— 1446, od GUTIER-
RA DÍAZE GÁMEZE, pítele a praporenika Pera Nifia. Nynjší

podtitul, jediné autentický — El Victorial (Vítz) — prozrazuje, že

má spisovatel úmysl pedstavit svého pána jako hrdinu nesetných

triumf na zemi i na moi. Díaz Gámez, zvídavý a setlý, dovolává

se Knihy o Alexandrovi, okrašluje své stránky narážkami literár-

ními nebo na místní kolorit, vplétá technické výrazy francouzské:

sanglieres, mestrieres, cursieres, destrieres. Možno, že pespíliš ve-

lebí svého vdce, ale dává nám skvlé postehy o bytosti pošetilé a

chvástavé, a dosahuje veliké a povýšené výmluvnosti ve svých rytí-

ských hanopisech, z nichž jeden si vypjil — aniž by ho byl mnoho
zlepšil — Cervantes ve svém proslulém rozhovoru o uenosti a zbra-

ních, jejž pronáší Don Quichote.

Tetí kniha téhož druhu, nazvaná Andangas e Viajes
(Cesty a putování), byla napsána sevillským rytíem PEREM TA-
FUREM (zem. 1460?), který sloužil ve výprav r. 1431—1432 pod

praporem velmistra ádu calatravského, Luise de Guzmán, a opustil

r. 1435 Španlsko, aby vykonal onu cestu kolem svta, o níž zstavil

vypravování rozkošné prostinké. tenái XX. století ani se nebudou

píliš zajímat o velké osobnosti — papeže, císae, krále cyperského

a tak mnoho jiných — jimž ml Pero Tafur est býti pedstaven;

zájem historický je jinde: v osobnosti spisovatele samého, jeho samo-

volných úvahách, jeho zvdavosti, která ho hnala, že na svých vý-

zkumných cestách pišel až do údolí Ebronu, pvabného místa, kde

dle veselého a roztomilého cestovatele »prý se najdou hroby Adama
a Evy.« Tato vta je pvabná: tušíme nejasn píchod kritického

ducha, který se má na pozoru ped pílišným tvrzením.

Vyhledávání dobrodružství projevilo se rzným zpsobem. Zatím

co se pipravoval Pero Tafur na svoji cestu, hemžili se potulní rytíi

po celém Španlsku, a pro toho, kdo chce nco zvdti o jejich i-

nech, bylo na štstí napsáno vypravování o nejnesmyslnjším a

nejvtším turnaji, který kdy byl, Libro del Paso honroso
(Kniha o estném pechodu), oitým svdkem. Perem Rodrí-

guezem de Lena. Notá Lena nám vypravuje, jak se démon rytíství

zmocnil Suera de Quiftones, který chtl se sprostit závazku nosit

každý tvrtek železný etz na poest své paní, a nenašel lepší pro-

stedek, než že se nabídl zárove s jinými devíti rytíi hájit mostu

svatého Marka, v Órbigu, proti paladinm evropským. Klání, které

trvalo od 10. ervence do 9. srpna 1434, je popsáno úpln prosté

Lenou, jenž považuje šest set jednotlivých srážek za nejpirozenjší

vc na svt; avšak jeho upímné vypravování je zajímavé jako do-

klad, a svdí — což již tušit dává Froissart — , že rytíské romány

nebyly píliš vzdáleny skutenosti.

V XV. století rytíský román ve Španlsku je již zdomácnlý;

budeme moci lépe vypátrat, jak se tam dostal, až dojdeme k nejlep-
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ilmu pikladu toho druhu, Amadisu deGaula. Zatím staí íci,

|(le se pravdpodobné asi ztratila první španilská verse Amadlse a

ie rozdíl mezi letopisy (pfetlienými nemožnými bájemi) a rytíským

vvpravováním je co nejmenší. Je tak malý, ie vétlina jich jako: Klo-

cl de Niquea, Amadís de Grecia a Rogei de Grecia,
ini rá/. historický a jmenuje se crónicas, kdeito takové kompilace,

jak) (rónica del Key don Rodrigo (Kronika o králi do-

nu Rodrigovi), od Pedra del Coral, jsou pouhé rytíské smyšlenky.

Ztracený Amadís je tu pipomenut jen pro vliv, který asi mél na

ivoji dobu, vliv, jehoi skutené projevy jsou snad pošetilé iny Soera

dc Quif^ones, práv jako vzdálené hmní ve vážných kapitolách Dlaze

Gámeze ohlašuje snad blízkou literární boui.

Kdežto se pi dvoe a v palácích etl Amadís de Gaula,
souasní spisovatelé tžili z rzných pramenu. ALFONSO MARTÍ-
NEZ DE TOLEDO ( 1398— 1470), arciknz talaverský a kaplan

Jana II., je spisovatel dila, napsaného r. 1438 »bez ktu, které ponese

jméno Arcipreste de Talavera (Arciknz talaverský) všude, kde

bufle teno t. Potomstvo rozhodlo jinak, nebo kniha je všeobecn
známa pod jménem Reprobación del Amor mundano ili El

corbacho (Zavrženi svtské lásky ili Havran). Tento název

vzbudil myšlenku o napodobení Boccaccia, ale podobnost mezi obma díly,

Corbacho a Corbaccio, je zcela povrchní. Mimoto, že se narodil

pravdpodobné v Toled, že konal svá studia v Salamance, že byl

usazen v Aragon až asi do r. 1420, a konené že dosáhl hodností

již eených, víme o život Martínezov jen málo. Poíná kárat sla-

bosti obou pohlaví, ale zanechává brzy tohoto všeobecného odsuzování

a oddává se ad útok na ženy. Uhodlo by se, že etl arciknze

hitského, i kdyby se jím dvakráte nedokládal: nemá ábelské uhla-

zenosti Ruizovy, ale soupeí s ním co do zlomyslného ducha, bezbožné

parodie, zlých snah, a je bohatší na sarkasmy, poekadla a písloví.

Bohatost jeho popudlivého talentu pispla aspo jedním místem ne-

známému skladateli Celestiny; a i dnes, pes svj nedostatek schop-

nosti rozeznávací, pes svou brutálnost, svou dikci asem temnou budí

šlehající satiry Martíuezovy zájem jak ostrý, tak výjimený.

Bakalá ALFONSO DE LA TORRE (kolem r. 1461) vrací se

k didaktickému zpsobu Boethiovu ve svém spise Vision deleita-
ble de la Filosofía y artes liberales (Rozkošné zjevení
filosofie a svobodných umní), pojednání složeném pro

výchovu knížete z Viany. Podle názvu podává nám bakalá román
filosofický a allegorický; ve skutenosti však je jeho dílo stedovká
encyklopedie. Nemohli bychom je vru doporuit jako zajímavou etbu,

avšak je cenné pro ty, kdož se zabývají kastilskou prosou XV. sto-

letí Bylo by píliš písné odsoudit toto dílo jako nedležité a spiso-

vatele jako nesympatického, nebo je uený, obratný a duchaplný,

nad to jeho forma je široká a mocná.



KAPITOLA VI.

Období Jindicha IV. a král katolických

(1454—1516).

Literární hnutí, které se projevilo za kralování Jana II , trvak

dále mimo Španlsko v básnících družiny Alfonse V. Aragonskéhoj
krále, který dobyl Neapole r. 1443 a stal se ochráncem uenc, ]ak<

byl Jií Trapezuntský a Eneas Sylvius, pozdjší papež Pius II. Je teb^
poznamenat, že ve svém italském prostedí psali tito básníci spiš^

kastilštinou než katalánštinou, svým rodným jazykem. Jejich díla naí

jdou se v Cancionero generál (Obecném zpvníku) Hernandi
del Castillo (1511), v Cancionero de obras de burlas provoí
cantesárisa (Zpvníku žertovných prací, ponoukajíJ
cích ku smíchu) (1519), v Cancionero de Stúi^iga (ZpvJ
niku Stúftigov), tak nazvaném, protože dv první básn sbírkj

jsou od Lopeho de Stúftiga, bratrance onoho Suera de Quifíones, kter^

hájil Paso honroso. Tradice dvorské poesie trvá Stiifíigou, jeho!

verše jsou znamenité dokonalosti. Juan de Tabia, Juan de Andújar
Fernando de la Torre patí ke škole rytíského hedonismu. Na druh^

stran je syn katv, Juan z Valladolidu, který se oddal za svého po^

tulného života hrubým polemikám s Antonem de Montoro, Góme^ei
Manriquem a jeho bratrem, hrabtem de Paredes. Jméno Pera Toi

rellase tší se vtší známosti; Coplas de las calidades de lai

donas (Sloky o ženských vlastnostech) tohoto spisovateli

vyvolaly etné odpovdi a opaná mínní; ve skutenosti jsou je^

ubohá a osobivá satira, oplývající prudkými nadávkami aneomalenostr

proti ženám. Nejlepší a nejplodnjší básník skupiny neapolské je CAl
VAJAL nebo CARVAJALES, který nám zstavil dv nejstarší ri

mance, známé jménem spisovatelovým, a který se rovnž pokusil vd

verši italském. Carvajal má opravdový lyrický vzlet a liší se nad
bojovným rázem, který tvoí protivu bezvýraznému básnní jeho soi

asník.
Podle starého pravidla, které tvrdí, že velký básník vyvolá etn

básníky malé, pocházejí nesetní rýmovníci od Mny. Píliš slavné

Coplas del Frovincial (Sloky p rovinciál o vy), napsané mezi

1465— 1474, pocházejí nesporn od Coplas de la Panadera. Je

to politická satira a zárove krutý hanopis proti nkterým jednotliv-

cm; je stále jadrná, asem duchaplná a krutá, prudké pomlouvání,

jehož výraz dosahuje místy šastné jedovatosti: její necudná zloba



67

' témé s to omluvit snahy, které byly uinény, aby ji zniily.

pisov.ina Rodrigu Cotovi, Anl<')nu de Montoro, Alfonsu Fcrnán-

M <\c l'.il' 11 I, Hcrnandu dcl Pul(;ar a Diegovi de Acufta, ale

>;iu s< k pLvicmu úsudku. Z nich klon! se váiky pravdépodub'
II k is< iijgu Cotovi, pece viak má snad pravdu rukopis historické

ieiiuc madridské, pipisuje-li tento spisek skupin utrha.
Dilo téhož druhu Coplas de Mingo Kevulgo (Sloky

\i 1 ; 1 Rcvulga), složené v ticeti dvou osmislabiných slokách, má
\( t : ciiii. Piítalo se také Cotovi, a a meniím oprávnénim i Menovi.

s.uiniento míní, že Mingo Revulgo je od Hernanda del Pulgar,

který napsal pracný komentá, ale opirá se toliko o pedpoklad, ie

mikdu jiný le spisovatel nemohl podat o sobe tak jasný výklad«.

Dva pastýi, Mingo Revulgo a Ciil Aribato, zastupující niž§f a vyli(

tidu, rozmlouvají o zloádech spoleenských. Gil Aribato kára lid,

jehož neesti odpovídají zkaženosti ve vy^^ich vrstvách; Mingo Revulgo

tvrdl, že prostopášnému králi je teba init výtku za zkázu státu, a

rozhovor koní chválou zlatého stedoeští méštanstva. Tón Minga
Revulga je umírnénéjší než tón Provincialu. Útoky proti soudo-

bým zlm jsou všeobecnjší, zdrželivjší a proto nesmiitelnéjší, a

celkový ráz je nekonené vážnjší a povznesenjší. Mingo Revulgo,
složený v dramatické form, ale bez dramatického jednání, pedchází

eklogy Juana del Encina, avšak hlavní dležitost tohoto díla spoívá
v tom, že je první skutenou lidovou satirou.

Mezi básníky tohoto období zaujímá zvláštní místo poktný
žid ANTON DE MONTORO, el Ropero (Záplatá, 1404— ? 1480).

Tento nestálý spisovatel spojil umní veršovnické s umním krejov-

ským, a jeho protivníci vzpínajíce se pod jeho opovážlivými útoky

asto mu vmetli ve tvá nízké jeho emeslo. Mimo ten pípad, kdy

Montoro mužné zastává se vci své rasy, pronásledované a vraždéné

ukrutným obyvatelstvem, ztroskotává jinak ve své vážné snaze. Jeho

pikareskní verše, zvlášt ty, jež jsou adresovány Juanu de Valladolid,

jsou plny divé veselosti, jež nás baví skoro tolik, jako bavila

Santillanu, ale je lépe íst jeho dilo ve výtahu, a nikoliv celé. Je

v podezení z úastenství na básni Coplas del Provincial, a

pedpokládá se, že je zodpovdný za dva nejpohoršlivjší kusy ve

zpvníku Cancionero de obras de burlas provocantes á

r i s a. Jsou toPleito del Manto (Spor o šátek) a jedna komedie

tak necudná, že se neodvažujeme uvést ji pod pravým jménem. Tento

kus, jehož autorem prý je Fray Bugeo Montesino, paroduje necudným
zpsobem Menovy Trezientas. V básních Mentorových jsou asté
upomínky na Juana Ruize, a je jen spravedlivo, uzná-li se prese

všechnu nízkou necudnost jeho šibalský vzlet a jeho obratná technika.

Lepší spisovatel a lepší charakter byl JUAN ÁLVAREZ GATO
(? 1433 — 1496), madridský rytí, o nmž ekl Gómez Manrique, že

»mluvil perly a stíbro*. Jeho milostné básn svdí o vznešenosti

cit a uhlazenosti výrazu daleko nad úrove jeho doby. Jeho posvátné

básn, jimiž si krátil stáí, postrádají posvcení; ale i zde dokonalá

forma chrání ped zapomenutím jeho vil lanc i cos (venkovské písn).
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a dává mu místo mezi nejlepšími pedchdci Encinovými. Jeho pítel

Hernán Mejía napodobí Pera Torrellase v satie na ženské slabosti,

jejíž žertovná fantasie a zlomyslný duch pedstihuje vzor.

GÓMEZ MANRIQUE, pán na Villazopeque (1412-? 1491),

z rodiny slavné v letopisech Španlska, vynikl v politice jako jeden

z vdc povstání šlechty proti Jindichovi IV., a v literatue jako

básník opravdové ceny. V allegorických kusech, jako Ba talia de
amores (Boj lásek), paroduje galický vzor a zárove odpovídá

portugalsky jistému donu Álvarovi, snad Álvarovi de Brito, který

se úastnil práce na Cancioneiru Resendové. Druží se tedy ke

škole italské, kde ho jeho strýc Santillana pedešel; jeho pokusy

v tomto druhu básnní zahrnují pizpsobené mravní úvahy Sema
Toba, didaktické básn po zpsobe Menov a co plas na Juana de

Valladolid, v nichž se mí bez úspchu s drsným krejím Mentorem,

Gómez Manrique naprosto nemá nadání pro humor, a jeho záliba ve

form zmenšuje jeho ráznost, ale rytíská jemnost a vznešená laskavost

inspirují jeho odpov na nadávky Torrellasovy. Není nikde patheti-

tjší než ve svých elegiích na Garcilasa de la Vega; a ve verších

adresovaných své žen, Juane de Mendoza, mluví Gómez Manrique

o pomíjejícnosti bytí a ostnu smrti s palivou silou.

Avšak vtšího vlivu dosáhl na jiném poli literárním. Prvotní

drama trvalo ve Španlsku dlouho po redakci hry Misteiio de
los Reyes Magos: máme toho nepímý dkaz ve sbírkách zákon
a kronikách. Pro východ Poloostrova je to dokázáno zárove z napo-

dobení Seneky, zejmého v kusech nkterých spisovatel katalánských,

jako jsou Antoni Vilaregut a Domingo Mascó, a z díla ze XIV. sto-

letí, Representació de la Asumpció de madona Santa Ma-
ria (Pedstavení Nanebevzetí Panny Marie), z nhož po-

chází Misterio de Elche (Elchské mystérium), které se

ješt hraje v tomto mst 14. a 15. srpna každého roku. Nelze

oprávnn pipustit naprostou nezávislost zvyk katalánských a

kastilských: nicmén teba piznati, že píklady kastilského divadla

scházejí. Representatión del Nacimiento de Nuestro Se-
or (Pedstavení Narozeni Pána Našeho), první, které

pekalo po Misterio de los Reyes Magos, je liturgické

drama, hrané v kláštee Calabazanos, jehož pedstavenou byla sestra

Gómeze Manriqua. Skládá se z dvaceti slok osmislabiných, pednáše
ných Pannou Marií, svatým Josefem, svatým Gabrielem, svatým Micha

lem, svatým Rafaelem, andlem a temi pastýi, a všechno koní uko

lébavkou. Ješt prostší skladby je pozdjší kus o Umuení, kde vyst

puje Panna Maria, svatý Jan a svatá Magdaléna, která však se n

úastní rozmluvy. E s t r i b i 1 1 o ili refrain, který uzavírá každo

sloku, ukazuje, že byl tento kus uren ku zpvu, to jest, že verše

byly recitovány jednotným tónem nebo recitativem, což byla obvyklá

podmínka pedstavení pod širým nebem. Tyto prvotní pokusy nábo-

ženského dramatu máji veškeren zájem vcí nových, a jejich historický

význam je pekonán jen jediným kusem svtským, napsaným Góme-
zem Manriquem na narození Alfonse, . bratra Jindicha IV., v nmž

ra

i
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infatUka laabclla hrála roli jedné Muty. Jediné nutno ti pamatovat, ie

TiAmez Manrique tuiil posvátné i svéttké iivly Ipanélského divadla.

Jeho povéit byla nespravedlivé zastlnéna povésti, které dobyl

jeho synovec JORGE MANRIQUE, pán na Belmonteju (1440—1478).
výtený bojovník a strannik královny Izabely. Zahynul ve iráice pod

hradbami Garci-Muftozu, a jediné dilo uinilo ho hodná slávy, jeho

vcrSe najdou se pedeviim sebrané vCancionero generál (Obec-
ném zpévnlku) a nékteré vyškytají se rovéi ve Zpévnlcích
sevihkém a toledském. Jeho humor je prostední a jeho satirické verie

na !Íva(;rovou jsou témé sprosté. Ve skládáni milostných akrostych a

jiných cvieních téhož druhu ukazuje jen proitou obratnost v umélém

slohu své doby.

tyicet slok nazvaných: Coplas de Jorge Manrique por
la muerle de su padre (Sloky Jorgea Manriqua na smrt
otcovu) získaly spisovateli nesmrtelnost, která pekavši vScchny roz-

mary vkusu zdá se býti pojištna jako Cervantesova. Byla vyslovena

myšlenka, že elegie Jorgea Manriqua není pvodní, a že básník asi

znal více nebo méné urité báseft AbnM-Baká Sálih ar-Rundiho o úpadku

moci moslemín ve Španlsku.* Nesporn peložil Juan Valera básníka

arabského zpsobem tak dmyslným, že podobnost zdá se velmi zejmá;

ale jako od Bible až po naše asy ve všech literaturách vyskytují se

vznešené, stále opakované výroky o smrti, a ponvadž není dokázáno,

že Jorge Manrique uml íst arabsky, není možno tuto domnnku vážné

upevnit.

V tomto jediném díle ukazuje se Jorge Manrique jako geniální

básník, mistr lyrické orchestrace. Báse zaíná volným taktem, slav-

nostním nákem na marnost velkých vcí a na kehkost života; potom

v toniné molové moduluje odevzdané pijetí tajemného osudu a koní
hrdou symfonií, v níž jako by se ozývaly harfy a hlasy serafské. Stavba

je dokonalosti tém nesrovnatelné, a stží v jediné sloce mohla by

nalézti nejpísnjší kritika chybu. Camoens pokoušel se napodobit

tuto báse; Montemftr a Silveste ji vykládali, Lope de Vega prohlásil,

že by mla být napsána zlatým písmem; byla peložena do latiny a

od století XVI. uvedena v hudbu Venegasem de Henestrosa. Dostalo

se jí takto šastného osudu, jenž potrval až na naše asy, kdy jí

krásný Longfellowv peklad získal tisíce obdivovatelv.

Co se zachovalo z básní za vlády Jindicha IV , zdá se vedle

tohoto mistrovského dila matné a slabé. Avšak jsme zavázáni zmínit

se o PERU GUILLÉNOVI DE SEGOVIA (1413— 1474), který vystu-

puje pod ochranou Álvara de Luna, Santillanovou a Mnovou dostal

se do služeb arcibiskupa alchymisty Carilla a prohlásil se za žáka

Gómeze Manriqua. Jeho nejdležitjší dilo je veršovaný peklad sedmi

žalm o pokání, tento pokus uvést biblický živel do literatury španl-

ské je jeden z nejstarších. Shledáme se tu s jistým osobním zpsobem,

který jest velmi vzdálen peklad v prose, jako je pesný peklad

í Viz: Jean-Baptiste André Grangeret de Lagrange: Anthologie
arabe, Paíž 1828, str. 141-149.
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Bible, poízený ped tím (1422 — 1433) rabínem Mojžíšem Arragelem

de Quadalajara.

Prosu zastupuje Vita beata (Blažený život), kteroužto knihu

složil Juan de Luena (zem. l493) v roce 1463. Psal kastilštinou

chvalitebn istou, avšak jeho námt pochází z knihy Dialogus de
felicitate vitae (Dialog o šastném život) od Bartolomje Fazzia.

Jako Fazzio vnuje originál Alfonsu VI. aragonskému, Luena vnuje
svj peklad Jindichu V. Po zpsobu Ciceronov uvádí na jevišt

Santillanu, Menu a Alfonse de Cartagena (1384—1456), biskupa bur-

goského (decus prelatorum), a tyto velké osobnosti rokují ve

svém pomyslném rozhovoru o otázce štstí pozemského a dospívají

k onomu pessimistickému závru, že štstí není, nebo k bolestné alter-

nativ, že je nedosažitelné. Luena nepidává nieho k myšlenkám
svých pedchdc o tomto otepaném themat; ale jeho jemnost do-

dává jeho všeobecným výrokm pvabu.
Luena stojí slohem daleko výše než Segovan DIEGO ENRIQUEZ

DEL CASTILLO (zem. 1470), kaplan a dvrný rádce Jindicha IV.,

jehož úední Kroniku sestavil v duchu isté nestrannosti. Nicmén
mámo právo vit, že byl po králov smrti rukopis pehlédnut. Tato

historie, petížená osloveními a rozhovory, je psána s pompésní pes-

ností, s jemnými uskoky, jedná-li se o zvuné dvojsmyslnosti, které

nemohou tak urazit ani vladae obezetného historika, ani vdce ví-

tzného povstání. Jiná kronika za tohoto kralování je piítána
ALFONSOVI FERNÁNDEZOVI DE PALENCIA (1423 - 1492), o jehož

jmén jsem se již zmínil pi Coplas del Provincial. Není

dokázáno, že napsal jiná historická díla než svá Gesta Hispanien-
sia, nelítostný obraz zkaženosti doby: kastilská kronika, která platí

za jeho dílo, je špatný peklad jeho Gest. Zamotaná souvtí této

kastilské kroniky, nkdy celé kapitoly dlouhá, jsou velmi vzdálena

svžího slohu Palenciova v allegorickém líení bitvy vedené vlky a

psy: Batalla campal entre los lobos y los perros (Bitva
mezi vlky a psy) a v jeho mužném proslovení Perfección
del triunfo militar (o dokonalosti voj enského t ri um fu),

díle, ve kterém oslavuje své krajany, jež staví do ady nejlepších bo-

jovník Evropy. Nejtžší chyba Palenciova je jeho snaha zlatinisovat

svou skladbu jako ve svých pevodech Plutarcha a Josefa; to však mu ne-

brání psát v šastné chvíli s uchvacující silou. Cronica de hechos
del condestable Miguel Lucas de Iranzo (Kronika o i-
nech kondestabla Miguela Lucase de Iranzo), která byla

piítána Juanu de Olid, Diegu Gómezovi nebo Petru de Escavias,

je pozoruhodná pedevším svými prostými, pirozenými a malebnými

odchylkami o spoleenském život španlském.
V roce, kdy nastoupili katolití králové Ferdinand a Isabelia

(1474), bylo zavedeno ve Španlsku knihtiskarství. Ticknor praví, že

k tomu došlo r. 1468, a pipojuje, že > naprosto neteba míti o tom

pochyby.* Na neštstí kniha, na niž zakládá svou domnnku, má
chybné datum. Les Trobes en lahorsde la Verge Maria
(Písn ku chvále Panny Marie), první svazek vytištný ve Spa-
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nélsku, je xbírka xboiných verftú, napsaných v oieti valenckétn od

tyiceti ty básník, vétiinou Kataláncft. Franciico de Castelvf, Fran-

cisco Barceló, Pedro de Civillar a anonymní rýmovnfk (hum Ca*
Stella sens noro) psali kaitilsky. Od roku 1474 znásobily se ti*

skaské lisy, a peklady cixich mistr jsou pontupné tiátény, tebaže
výsledky tohoto zobecnni nejsou bezprostedné vidét.

Zde je na miste pojednat o básnickém druhu, který hraje velkou

roh v literární historii Španlska: promluvíme o romancích sklá-

daných ncziiiimými bánniky, kterými pohrdali jejich ueni soupei.

Nikdo nemyslil, že by byly tyto lidové výplody hodný pepsáni v ná*

kladné rukopisy, a tebaže nám jich nkolik zachovalo ústni podáni,

vtvina byla zachována piležitým vynálezem tisku. Co se týe jména
téchto skladeb, podotknme, že názvu román z nebo romance,
který byl s poátku omezen na díla psaná v jazyce zem, bylo užito

v tomto smyslu prvním známým trubadúrem hrabtem Vilémem
de Poitiers. Ve století XII. nabylo slovo ve Španlsku nového významu;
užívá se ho s takovou platností jako slova cantar a nakonec vy-

pudí tento název. Pozvolna nabývá romance svého nynjSího smyslu,

a tuzumi se jí kratší nebo delší básefí o veriích šestnáctislabiných

se stejnou assunancí od zaátku až do konce, je teba na tom trvati,

nebof zvyk rozdlovat verše romanci a tisknout tak na každou

ádku jen jeden poloverš vzbudil chybnou pedstavu básn, kde jsou

dva a dva verše souzvuné. Jiný omyl, který byl kdysi obecný, je

ješl dosti hojný mimo Španlsko. Neíkalo se toliko, že roman-
ceros jsou nejbohatším pramenem básnických ballad na svt, tvr-

dilo se kdysi také, že obsahuji nejstarší píklady kastilské poesie.

Protože toto tvrzeni se as od asu znovu objevuje, poznamenejme,
že je prosto všeho podkladu. Je pravda, že cantar nebyl nikdy za-

pomenut a že jeho trváni vysvtluje ásten trvání assonance ve

Španlsku dlouho potom, kdy jí ostatní Evropa již neužívala. Je rovnž
pravda, že markýz ze Santillany mluví ve svém historickém list (o nco
díve než 1450) k Donu Pedrovi, kondestablovi portugalskému, po-

hrdliv o tch, kteí >proti všemu ádu, pravidlu a rytmu vynašli

romance a cantar y, kterými se kochají lidé nízcí a sprostíc;

a z této vty mže se vyvodit existence etných romancí star-

šího data. Avšak žádná ukázka prvotní doby se nezachovala: ani jedna

ze zachovaných romancí nesahá za XV. století, doba samého Santillany.

etné Cancioneros (zpvníky), skládané od doby Baenovy
až po vyjití Romancero generál (Obecného romancera),
jehcž první ást byla tištna r. 1600, pak s pídavky 1604—1614,
druhá ást r. 1605, obsahují mnoho podivuhodných romancí složených

vtšinou od dvorských rýmovník. Obsahují málo píklad toho, co

by se mohlo právem pojmenovat staré a lidové písn. R. 1550 uve-

ejnil Alonso de Fuentes Libro de los cuarenta cantos de
diversas y peregrinas historias (Kniha tyiceti zpv o roz-

liných a cizích událostech); sbírka Lorenza de Sepúlveda vyšla ná-

sledujícího roku. Oba tvrdí, že pedvádjí pravé tak »drsnost« jako

>tón a metriku* starých romancí; avšak tyto básn, rovnž jako

I
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básn vydané Escobarem v Romancero del Cid 1612 (Roman-
ceru Cidov), byly skládány bu uenými muži, jako byl zá-

hadný pítel Sepúlvedv, onen Cabal lero Cesáreo (císaský rytí)

— snad Pedro de Mejía, jenž byl pi dvoe Karla V, — který na-

cházel své námty v kronikách a napodobil, jak nejlépe dovedl, starý

zpsob, bu jinými skladateli, kteí vedli si v lidové poesii španlské
s takovou svobodnoij inspirací, jakou ukázal Burns vzhledem k ven-

kovským písním skotským. Jsou to obratné výmysly, avšak opoždné
a nemají hrdinného širokého dechu, jenž tolik karakterisuje romance
staré školy.

Nejstarší ti romance, mající jméno skladatelovo, jsou od
Rodrígueze de la Cámara (asi 1440). Brzy za nimi pijdou dv jiné,

z nichž jedna — Retraída está la reina (V ústraní je královna)

— byla složena roku 1442: tyto dv jsou dílo Carvajala (i Carvajalesa),

španlského básníka, který žil v Neapoli pi dvoe Alfonse V. Zejmé
nemžeme uril tak pesn datum anonymních romancí, které hojn
se vyškytají v zpvnících.* Nejstarší ze známých romancí je prý

Alburquerque, Alburquerque (1430), vytištná Asenjem Bar-

bierim: možná^ že jsou ješt njaké starší, ale nemožno je zjistit pro

zmny, kterých se jim dostalo. Jsou-li nkteré — což je siln pochybné
— je teba hledat je ve dvou antverpských vydáních (jedno nedatované,

druhé z r. 1550) Cancionero de Romances (Cancionera romancí),
uveejnných Martinem Nuciem, avSilva de Romances (Sbírce ro-

mancí) od Estebana de Nájera, vytištném r. 1550. Vtšina verš ro-

mancer — znovu opakujeme — které naprosto nejsou staré ná-

rodní písn stedovké, byla napsána jemnými umlci, kteí žili sto

nebo dv st let pozdji. Co se týká autentických starých romancí,
které nás tu jediné zajímají, postaí strun pehlédnouti výsledky,

k nimž došli Durán, Wolf, Hofmann, Milá y Fontanals, Menéndez

y Pelayo a Ramón Menéndez Pidal; a snad nebude zbytené pozna-

menat, že v dolejších odstavcích slovo »starý«, užívané o romancích,

nevztahuje se k dob starší než XV. století.

Romance vztahující se na osobnosti nebo události historické

dlí se na osm oddíl, podle svých námt.
1. Wolf pijal za staré šest romancí o králi Roderichovi a

ztrát Španlska. Nicmén všech šest je založeno naCrónica del
rey Bon Rodrigo (Kronice krále Dona Rodriga) od Pedra

del Corral, napsané asi r. 1443, a všechny jsou ze XVI. století. Nic-

mén dv básn z této skupiny dokaly se šastného osudu: vta
z romance Después que el rey Don Rodrigo (Když král don

Rodrigo), uvedená v Donu Quijotovi, je známá po celém svt, a Las
huestes de don Rodrigo (Vojska dona Rodriga) je zastoupeno

dvma verši ve Ztracené bitv (Orientales) Viktora Huga:

Vera byly hrady mé, msta nádherná . . .

Bda! z iáe své nic už nemám dnes.

1 Nkteré romance byly nedávno sebrány u východních žid ; viz

Revue des Études juives, svazek XXXII. aXXXIII., a Revue hispa-
nique, sv. X.
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..' jedna ze tyiceti ilesti romanci na Bernarda del Carpio,

II i>latilu dlouho za starou, vyškytá se poprvé v Rosa eipa-
la (Španlské rfiži) od Timonedy (1573), a doba sloienl jisté

I si.u.ší než toto datum. Tfi jiné romance, na néi se kdysi di-

I jako na staré, jsou jrnom metrické upravení Obecné kroniky.
II to: ('uando Bernaldole šupo (Kdyi Bernaldo to zvé-

1(1 1, Andados treinta y seis aflos (V ticeti iesti letech) a En
^ran pesar y tristeza (Ve velkém hoi a smutku). Z této sku-

piny zbývá jedin Con cartaaymcnsajeros (S listy a posly),

velmi hezký pi'iklad svého druhu.

3. Nejslavnjší z romanci na Fernána Gonzáleze a jeho ná-

stupce je snad Juramento llevan hecho (Písahu písahali),

ale neshlediivámc ae s ní ped r. 1604; dokonalost slohu prozrazuje

iimlecký pvod a nic neodporuje tomu, že je od Lopeho de Vega,

který cituje z ní verSe ve své La libertad de Castilla (Svo-
bod Kastilie). Uchvacující romance na Garcia Fernándeze a

jeho cizoložnou ženu — Castilla estaba muy triste (Kastilie

byla velmi smutná), byla Duránem pokládána za starou: ve skutenosti

je to básei ze XVI. století, složená od »císaského rytíe*,
o nmž již byla zmínka. Jediné romance tohoto kruhu opravdu
staré jsou obdivuhodné romance: Castellanos y leoneses
(Kastilštf a leonšti)^ odvozená, jak byl ukázal Menéndez Pidal, z druhé

Obecné kroniky z r. 1344, která rovnž je založena na jednom
ztraceném cantaru de gesta; pkná ukázka, která poíná slovy

Buen Conde Fernán González (Dobrý hrab F. G.), pocháze-

jíc! asi z onoho ztraceného cantaru; a nkteré osamocené verše -

Por palacios del rey (Po palácích králových) — které tvoí ást
písn dosud lidové v Asturii pod názvem La Peregrina (Poutnice).*

4. O chmurné legend infant lárských jednal velmi starý

cantar de gesta; druhý cantar složený mezi kompilací Obecné
kroniky Alfonse Ueného a kompilací druhé Obecné kroniky
z r. 1344; snad i tetí pozdjší cantar (po roce 1344). Z druhé
z tchto cantaru de gesta je odvozena vtšina romancí vzta-

hujících se k infantm. Mezi tmito pipouští Wolf Quién es aquel
cabal le ro (Kdo je onen rytí?) a Cansandos de pelar (Unaveni

bojem), ale tyto dv strhující básn jsou také od neznámého » císa-

ského rytíe*. Tento kruh je na štstí dosti bohatý, aby se bez nich

obešel, nebo obsahuje hrdé staré romance, jako ie A Calatrava
la vieja (Starou Calatravu), její pepracování Ay Dios, que buen
caballero (Ach Bože, jako dobrý rytí), které se pokládá za padlek
tetího cantaru, o nmž byla výše zmínka. Ya se salen de
Castilla (Již táhnou z Kastilie), odvozená z druhého cantaru;
ohnivá Partese el moro AI i cante (Odchází maur Alicante); ukáz-

ka — Sacóme de la prision (Vytrhl m z vzení) — která byla

í Romance poíná vtou : Enla Ciudadde Leon (V mst Le-
onu); ale starý zlomek zaíná teprve na deváté ádce: Por los palacios
del rey.
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zajisté pepracována v rukopise ze XVI, stol., v nmž se nachází;

slavná romance Acazarvadon Rodrigo (Na lov jde d. R.)

tak mocn petvoená ve ticáté Orientále:
Don Rodrigo v lese honí,

bez mee a bez brnni.
Je den letní, k poledni , . ,

5. Menéndez Pidal dokázal, že skladatelé Obecné kroniky
užili nejen Básn o Cidovi, nýbrž i pozdjší recense, která od verše

1251 do konce se jist citeln liší od Básn; Obecná kronika
z r. 1344 chová v sob nkteré zlomky Cantaru de gesta o roz-

dlení království krále Ferdinanda Velikého a jedno místo jiného

cantaru o obléhání Zámory. Tyto ti cantary a Rýmovaná kro-
nika jsou prameny nejstarších romanci, vztahujících se k Cidovi, Ze

dvou set pti, které oslavují národního hrdinu, pipouští jich Wolí
tyicet jako úctyhodn starých, ale ve skutenosti sotva tucet

sahá do XV. století. Vtšina mezi nejznámjšími je nepopirateln nová:

Afuera, afuera, Rodrigo (Pry, pry, Rodrigo), píliš duchaplná

na lidového básníka; Ese buen Diego Lainez (Onen dobrý Die-

go Lainez), po níž není ani stopy ped Rosa espaftola 1573
(Rží španlskou) od Timonedy; snad i rázná romance En las

almenas deToro (Na cimbuích Toru), kterou Milá y Fontanals

pokládal za umlou báse ze XVI. století. Teba že všechno svdí
o nemožnosti Duránova tvrzení, ie Por el val de las Estacas
(Údolím Estacas) zachovala se v rukopise ze XVI. století, je poklá-

dána pece za starou. Ostatn není pochyby o stáí romancí Helo,
hélo por do viene (Bda, bože, kudy pichází), která poíná v-
tou, jež se mnohem pozdji stala obecným výrokem; Doliente
estaba, doliente (Trpl, trpl); Riberas deDuero arriba
(Podél beh Duera); Junto al mro de Zámora (Uzdi Zámory);
Rey Don Sancho, Rey Don Sancho (Král Don Sancho); Por
aquel postigo viejo (Onou zadní starou branou); Ya cabalga
Diego Ordóez (Již jede D. L.), jež celý svt zná skoro nazpamt;
arokrásná Cabalga Diego Lainez a ti básn, které pocházejíce

ze ztraceného textu v tsném vztahu k Rýmované kronice jed-

nají o témž námtu: jsou to ada dia amanece (Každý den svítá);

En Burgos está el buen rey (V Burgosu je dobrý král) a Dia
era de los reyos (Byl den král).

6. Romance, které se zabývají rznými episodami historie

španlské, jsau mén zajímavé. Yo salí de la mi tierra (Odešel

jsem ze své zem), tak asto piítaná Alfonsu Uenému, vyskytuje

se teprve r. 1454, asi dv století po smrti králov: nicmén je to

velmi staré datum na romanci. Datum romance Mirabade
Campo Viejo (Díval se z Campo Viejo) možno stanoviti neurit
podle narážky, kterou obsahuje, na smrt Pedra, bratra Alfonse V.

aragonského pi obléhání Neapole 1438: má se za to, že byla složena

nkolik málo let po této události. Taktéž z námtu básn La triste
rei«a de Nápoles (Smutná královna Neapolská) se vyrozumívá, že

existovala tato báse ped listopadem 1495: pravdpodobn také této



,|oi<. (• pipsat Vála me Noeitra S e fí o r a (Bu zdráva, Naie Pani),

H podání psaná r. 1526, a A y, ay, 'ay! qué f ue rtet penát
jak tžké tresty), pokládaná bu za lidové upraveni romance

ol Ambrosia Montesinosa, bu za vzor, jehož se tento mnich pidricl.

II vicjo rey don Alfonso je dilo obratného napodobitele,

vm byl »císaský rytit.

7. Dvtipný Milá y Fontanals poznamenává, že vétiina romanci,
iliujících HC na Petra Ukrutného, nemohla býti zpívána veejné,
!>/(' byla králi nepíznivá. Jedinou výjimkou byla by Entre las

I les se dice (Mezi lidem se íká), která je lidová a snad stará.

se týe ostatních, jsou to uené a nové výmysly, založené na kro*

iiice Lopézc de Ayala.

8. Mezi pozoruhodnými a etnými romances fronte ri-

xos (pohraniními, hraniáskými romancemi), které od-

povídají anglickým border ballads, snažili se odkázat romanci

Cercada tieneáBaega (Obléhá Baezu) až k roku 1368. Ureni
tak pesné je velmi podezelé: zdá se, že báseft pipomíná obléháni

Baezy, které se udalo 1407, a že byla napsána o pl století pozdéji.

Nejstarší romance této lákavé skupiny jsou, zdá se: De Granada
partió el moro (Z Granady vyšel Maur), složená néjaký as po
kvtnu 1424, Alora, la bien cercada (Alora, dobe obklíená),

která klade se do doby o nco pozdjší, než bylo obléhání Alory

r. 1436, Allá, en Granada la rica (Tam v bohaté Granad),
více mén souasná s bitvou u Los Alporchones (1452), v písni osla-

vovanou, a báse velmi asto citovaná — Jugando estaba el rey
moro (Hrál král maurský) — o niž se soudí, že byla složena asi tak

r. 1460 nebo o nco pozdji. Je sotva nutno upozornit, že musí býti

tyto chronologické domnnky pijaty nanejvýše stízlivé. Paseábase
el rey moro (Procházel se král maurský), kde se oplakává vzetí

Alhamy (28. února 1452), byla oznaena jako pedloha povstné ro-

mance: De Antequera partió el moro (Z Antequery vyšel

Maur). Milá y Fontanals pokládá tuto za starší z obou romancí, ale

není nemožno, že jedna i druhá patí do poátku XVI. století. Nic-

mén zcela neobyejný zájem byl by býval vzbuzen o romanci
Paseábase el rey moro, kdyby byl Pérez de Hita ekl pravdu
prohlašuje, že pochází tato báse z arabského originálu. Totéž platí

o romanci piítané (alespo ástené) Mauru znajícímu latinsky

/moro latinado): Abenámar, Abenámar; francouzský tená
shledá se s nkterými jejími verši (pravda dosti politováníhodné

peloženými) v Dobrodružství posledního Abenceraka od
Chateaubrianda.

Mimo báse De Mérida sále el Palmero (Z Meridy vy-

chází poutník), která je, zdá se, španlského pvodu z dávné doby,

pocházejí romance okruhu karolinského z Obecné kroniky, a

Kronika se zakládá na cantaru de gesta, napodobeném podle

francouzského originálu. Nejstarší píklady jsou: Media noche era
por f i 1 o (Byla práv plnoc); Del Soldán de Babilonia (O sul-

tánu Babylonském); Nuo Vro, Nuo Vro; pak dosti odpuzující

J. Fitzmaurice-Kclly : Djiny španlské literatury. 5
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báse Estábase la condesa (Byla hrabnka); Tan clara háce
la luna (Tak jasný byl msíc), erpaná z ChansondeSaisnes;
její protjšek Vámonos, dice Gayferos (Pojme, praví Gayferos),

a tyi zpvy na poest bitvy u Ronceval: Domingo era de Ra-
mos (Nedle byla kvtná) a En Paris está doa Aida (V Paiži

je paní Aida), rovnž jako Por la matanza va el viejo (Na

vraždu jde staec) a Mála la visteis, franceses (Zlou jste ji

shledali, Francouzi). Francouzský originál tchto básní je zejmý, ale

jejich sloh zdá se spíše lidový.

V cyklu bretoském jsou jenom ti staré romance: Nunca
fuera caballero (Nikdy nebyl rytí), citovaná Donem Quijotem na

poest hospodských dívek, které mu posloužily treskami a erným
chlebem; Ferido está don Tristán (Rann je don Tristan),

vzdálená ozvna dojemné legendy, a Tes hijuelas había el

rey (Ti dcerušky ml král), varianta historie Lancelotovy, jíž se do-

kládá jako staré humanista Antonio de Nebrija, který se narodil

ped polovicí XV. století. Národ vsakoval do sebe tyto historie

onch udatných rytí, jichž poloostrovní pedstavitelé jsou Amadisové
a Palmerinové.

Je nesnadné dohádnouti se data etných romancí, které jed-

nají o námtu bu rytíském nebo smyšleném. Bží o námty, jež ná-

ležejí vtšinou literatue mezinárodní, a jichž píchod do Španlska
nedovedeme urit. Prozatím se oznaují jako nejstarší píklady této

tídy: Helo, hélo por do viene, jež se podobá ponkud román ci

již uvedené v kruhu karolinském; De Mérida sále el Palmero;
Malas mailas habeis, tio (Zlé dovednosti máte, strýce), patrn
vzpomínka na kižácké výpravy; A cazar va el caballero (Na lov

jde rytí), jediná nebo skoro jediná ukázka, kde vystupují víly;

A caza iban, á caza (Na lov šli, na lov), jež se ústním podáním
dostala do nejstarších leták (pliegos sueltos). Konen p-
vabná romance Yo era mora Mora yma (Byla jsem maurka Mo-
rayma), zdánliv volná verse arabské písn a tím obdobná romanci
Paseábase el rey moro, a Abenámar, Abenámar, a oné
zvláštní romanci na Cida — Hélo, hélo por do viene, — jež

obsahuje zaklínání Valeucie, které odpovídá jednomu z arabštiny pe-
loženému místu v Obecné kronice. Tak tedy koní výet slavných

romancí obzvlášt zajímavým píkladem básnického druhu, jenž do-

sáhl ve Španlsku svého nejvyššího rozvoje a až podnes tam zstal

ve starodávné mód.
Pokus pizpsobit nábožnému básnní Lyrické formy, jako je

romance, najde se ve Zpvníku (? 1482) františkána Fr aye
Iftiga de Mendoza, na kterého vzpomínáme spíše pro tuto od-
vážnou novotu než pro jeho Vita Christi por coplas (Život

Kristv ve slokách), kde mnich ukazuje, že je žákem Mnovým a Gó-
meze Manriqua. Práv jsme mluvili o velmi rozšíené romanci —
Ay, ay, ay! qué furtes penas — jež nese jméno jiného františ-

kána, AMBROSIA MONTESINOSA, sardinského biskupa a oblíbeného

básníka královny Izabely. Jeho dílem Visitación de Nuestra Se~



ftora (Navilivení Naif Pant) a pianémi pfizpfiaobenými lidovým nipé-

vm (které zachoval Asenjo Barbieri v Cancionero muiical de
los si glos XV y XVI, — Hudebním zpévniku XV. a XVI. století)

zavane ve Španélsku italský realismus Jacoponiho da Todi. Tato nut-

nost pizp&sobit se melodii, spojená se spisovatelovou velkou zálibou

pro skutenost, vyvolává úiny dosti drsné; tle Montesinos se nékdy
vyjaduje s uhlazenou prostotou a, jak upozorAuje Menéndez y Pelayo,

je prvni, kduž uvedl do lidového básnictví myslicismui.

Nemáme místa zkoumat dosti nerovnocenné spisovatele rfiznýcb

esparsas, decires a requestas. Nesmíme vlak pominoat
jméno lUANA DIl PADILLA (1468— M522), pezdéného el Car-
t u j a n o (Kartusián), kterého neskromný obdivovatel nazval »ipa-

nlským Homérem*. Ve svém Ketablo dc la Vida de Cristo
(Oltá života Kristova) podává ve veriích život Spasitelv po
zpsobu Juvencové, a v dležitjší básni: Los doce Triunfos de
los doce Apóstoles (Dvanáct vitzství dvanácti apoitol) snaží se

spojit Dantovu písnost s pvabem Petrarkovým. Padilla asto nemístn
krasoenf, dovoluje si slovesných rozmaru a pechází od velké vý-

mluvnosti pímo k domáckému tónu; na svých nejlepších stránkách

— je to jeho cesta peklem a oistcem v prvodu svatého Pavla —
vyniká hloubkou svého vidní, pojetím záhrobních hrz a mocným
popisem útrap odsouzenc. Allegorickou formu rovnž najdeme v In-

ferno del Amor (Peklo lásky) od GARCÍHO SÁNCHEZE DE BA-
DAJOZ (?1450— ?1511), který zemel jako blázen. Jeho postavy: Ma-
cíasova, Rodríqueze de la Cámara, Santillanova a Jorgea Manriqua,

okouzlených láskou, velmi byly dob po chuti, a jiná ješt starší básefi

s názvem velice podobným: Sepulcro de Amor (Hrob lásky)

zjednala povst jistému (Fernandu de) Guevarovi (snad otci slavného

Antonia de Guevara), jehož roztroušené básn svdí o jízlivém duchu.

Ostatn Sánchez de Badajoz za mnohé dkuje svému odvážnému hu-

moru a snadnému zpsobu, jímž ovládá lidové formy.

Spíše strojený než pvodní spisovatel následující generace je

PEDRO MANUEL DE URREA (1486— ? 1530). Protože jeho Pere-
grinación á Jerusalem (Putování do Jerusalema) nebylo nale-

zeno, nelze ani s jistotou povdt, je-li napsáno ve verších, nechce-

me-li se vydat v šanc podobnému omylu, jako když se pedpokládalo,

že Penitencia de Amor (Pykání za lásku, 1514) byla báse. Zá-

sluhou Foulché-Delbosca, jenž našel exemplá této knihy a znovu ji

otiskl, víme nyní, že Penitencia de amor je prosaická ná-

podoba slavné Celestiny, o níž budeme mluvit pozdji. F i es tas

de Amor (Slavnosti lásky), jež peložil Urrea z Petrarky, málo vábí.

Nicmén jeho Cancionero (1513) dává nahlédnout v talent obratný

a nestálý: Urrea užívá podivuhodn deci my, jeho villancicos
jsou pvabné a jemné, a pozmna, které podrobil stanci Jorgea Man-
riqua, pipouští nový melodický úin. Je typ aristokrata literáta, jenž

se upímn bouí pi myšlence, že v tomto ase tisku bude ten >ve

sklepích a kuchyních «, a zdá se, že jeho díla uveejnila matka. Af je

tomu jakkoliv, má osvícený instinkt pravého literáta, nebo jeho ver-
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šovaná verse prvního aktu Celestiny je pokus, v nmž pedstihl

zpsoby, které brzo pak se staly obvyklými, Urrea nebyl však jediný

své doby, kdo psal dramatické verše.

Jistý pokrok v tomto smru byl již uinn jeho starším vrstev-

níkem RODRIGEM COTOU DE MAGUAQUE (asi 1490), na víru

obráceným židem, jenž pobuoval luzu k hromadnému vraždní svých

starých souvrc, a jejž jsme jmenovali jindy, pi Cop las del Pro-

vincial a Mingo Revulgo, kterážto díla mu byla asto pipiso-

vána tak jako zaátek Celestiny. Burleskní svatební píse, nalezená

Foulché-Delboscem, je jist pravá, ale tento antisemitský žid zajistil si

povst pedn svým Diálogo entre el Amor y un viejo (Roz-

hovor mezi Amorem a starcem), vytištným poprvé v Obecném
zpvníku (1511). Oba rozmlouvající hovoí o cen milostné vášn,

až se staec podrobí pemlouvání bžka, jenž se pak vysmje zamilo-

vanému blohlavci. Dialog je neobyejn dramatický co do formy a

ducha, dj je jasný a spádný, verše mají výborný sloh. Nicmén je

sotva pravdpodobno, že básník uril svj kus k provozování; alespo
nikdo nemyslí, že se tak stalo.

Jak jsme již ukázali, Gómez Manrique první mezi novjšími spi-

sovateli, jichž jména se nám zachovala, psal pro divadlo; ale kroniky

z XV. století zmiuji se o divadlech, jež lze rozdlit na entreme-
ses (výraz, který tehdy oznaoval tance a turnaje provázené sbory),

a na m o m o s, zábavy povahy spíše literární, slavené o vánocích a

velikonocích. Gómez Manrique dovedl tento druh kus k dokonalosti,

avšak JUAN DEL ENCINA (1469— ? 1533) jde ješt dále a získá si název

patriarchy španlského divadla*. Pohoršlivý kus Pleito del manto
povídá, že byl Encina synem Pera Torrellase; podle jiného pramene
bylo jeho pravé jméno Juan de Tamayo: tato domnnka je naprosto

mylná a Encinovo zloeení Torrellasovi oslabuje pravdivost i domnnky
prvé. Po odbytých studiích na universit salamancké úastnil se En-

cina obléhání Granady, oslavil kapitulaci tohoto msta ve svém Tri-

unfo de Fáma (Vítzství Slávy) a v íjnu 1492 pešel do služeb

druhého vévody z Alby. R. 1498 vydá se na cestu do Itálie, a r. 1502
shledáme se s ním v ím jako s milcem Alexandra VI., onoho poli-

továníhodného španlského papeže. Vrátil se nepochybn r. 1509 do
Malagy nastoupit svtský kanonikát; mnohem pozdji byl vysvcen
na knze a sloužil svou prvou mši v Jerusalem 1519, a byl konen
jmenován pevorem kláštera leonského. Má se za to, že zemel v Sa"^

lamance.

Encina, jenž poal psát od svého patnáctého roku, zanechal]

více než sto sedmdesát básní, které složil díve, než mu bylo dvacet

pt let. Asi osmdesát z nich, upravených spisovatelem pro hudbu, j<

zaazeno do Hudebního zpvníku Asenja Barbieriho. Jeho zpvyj
tebaže asem pokažené zženštilou strojeností, mají vzácný pval
zbožnosti. Jeho Arte de trobar (Umní básnické) z r. 1496 vy-j

kláda myšlenky, které již byli rozšíili Provengálové v Leyes amon
(Zákony lásky, 1324) Guilhema Moliniera; povst Encinova nespoívá

však na jeho poetice: spoívá na jeho eklogách, z nichž první bylj
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hrány ped jeho píznivci v Albé de Tormes patrné r. 1492, Jeho
dramatických kus je trnáct a byly jisté hrány. Ticknor tvrdl, le

sedmý a osmý je ve skutenosti jen jediný kus >s pestávkou*,
tebaže je skladatel >ve své prostoté* oddélil. Neni teba nic pepí-

it, ani prostotu Kncinovu. Jeho sedmá ekloga byla hrána r. 1494,
smá 1495: »pestávka« byla by trvala rok, což by bylo piliS mnoho.

1 iicinovy cklogy pedstavují ve formé dramatické prosté náméty s dé-

jem neumélým sice, ale rozliným; jsou vesmés složeny pi sváteních
píležitostech, bu na námt posvátný, bu svétský. Egloga de
I i léno (Ekloga o Filenovi) dramatisuje lásku pastýovu k Lefie a

koní sebevraždou; tato myšlenka je vnuknuta Celestinou; Pli-
cida y Vitoriano (Placida a Viktorián), obsahující dva pokusy sebe-

vraždy a choulostivý výjev, uvádí na scénu Vcnuái a Merkura. A úcto
del Repelón (Hra o rvace) pedstavuje dobrodružství dvou
pastýií na tržišti, Johana Paramáse a Piernicurta, kdežto Cristino
y Febea (Krystýn a Febea) Uí vétami, jež pipomínají Cotv Diá-
logo, mrzký pád domnlého poustevníka. Tyto prosté námty jsou

obratn zpracovány, a veršování je — obzvlášt v Placid a Vik-
toriánu — isté a uhlazené. Encina vypracoval písn liturgické

drama až k jeho vrcholu, a jeho mladší souasník, spisovatel rovnž
nadaný, Lucas Fernández, uinil jen malý pokrok ve svém Auto de
la Pasión (Hra o Umuení) z r, 1514. Na tom posvátné drama
tém pestává; teprve o století pozdji byla využita božská mystéria

a životy svatých. Jak ukazuje Cotarelo y Moi, spoívá Encinova sláva

v tom, že byl podncovatel hnutí, jež vyvrcholilo v Calderonových
aut os.

Peklad Amadíse de Gaula je velmi dležitý v jiném smru.
Základ Amadise je odvozen pravdpodobn z bretaských román,
a mlo se za to, že se píbh dostal na Poloostrov s francouzskými
a anglickými rytíi z armády Jindicha Trastamarského a erného Prince.

Všechno však nasvduje, že se sem dostal díve, nebo portugalský

peklad (dnes ztracený) se piítá dosti pravdpodobné Johamovi de
Lobeira (1261— 1325), který v Canzoniere Colocciho-Brancutiho

(. 230) užívá téže ritornely, kterou zpívá Oriana v Amadisu. Vy-
pravování bylo dobe známo Lopézovi de Ayala a pti jiným básní-

km, kteí se vyskytují ve sbírce Baenov: etli je snad bu v portu-

galštin, bu v njakém starém španlském upravení. Nemli text,

jejž máme te my, nebo ten je dílem GARCÍE RODRÍGUEZE DE
RIONTALVO (asi r. 1500), který piznává, že ti tvrtiny jeho knihy
jsou jen pepracování: závr, horší než ostatní ásti, je, zdá se, od
nho. Datum uveejnní tohoto díla je nejisté: nejstarší vydání nyní

známé je zaragozské z r. 1508, ale snad není první.

Vše, co se týká Amadise, a vtšina podrobností jeho píbhu
uvádí do rozpak. Amadis z Gallie je britský rytí, Gallie znaí zde zemi
Galiu, »Bristoya« a »Vindilisora« oznaují Bristol a Windsor. Chronologie
není mén pekvapující, nebo píbh se dje »nkolik let po utrpení

Vykupitele našeho*. Vypravování má za obsah lásku Amadisovu k Ori-

an, dcei Lisuarta, krále bretaského. Neuvitelné áry a tajemná
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kouzla, bitvy s obry a nadpirozená zakroení tvoi sí intrik, až je

konen vrnost odmnna a Amadis šasten. Lazebník Dona Quijota

zaadiv tuto knihu mezi >nejlepší svého druhu* zachránil ji ped obtí

zápalnou, a potomstvo potvrdilo tento úsudek. Amadis je jeden ze

vzácných rytíských román, které by mly být teny. Jeho sloh je

vynikající, tebaže se historie zdlouhav táhne; dobrodružství jsou za-

jímavá, zázrané je obratn uspoádáno a vypravování chyte ízeno.

Romány, které pišly po Amadisovi, jsou vtšinou ubohá jeho pe-
pínání: obrové jsou v nich obrovitjší, obludy obludnjší.

Montalvo ztroskotal, když se ve svých Sergas de Esplan-
dián (iny Esplandiánovy, 1510) podjal pokraování v Amadi-
sovi. Následovala pak pokraování, jedno nudnjší než druhé, akoli

se nám dostane v padesáti letech tináct (podle jiného potu trnáct)

Amadis. Nejzajímavjší z Amadisových sok je Palmerín de
Inglaterra (Palmerín z Anglie), piítaný Portugalci Moraesovi, což

však bylo vážn uvedeno v pochybnost až teprve, když 1828—1829

byl nalezen kastilský peklad, jehož úvodní akrostichon, zdá se, že

oznauje jako pravého spisovatele Luise Hurtada (?1530— ?1579),

pozdji kaplana obce toledské. Tebaže to bylo všeobecn pijato na

základ autority Gayangosovy, musíme se zíci tohoto nov ureného
spisovatele. Bez pochyby je první vydání Palmerína de Ingla-

terra v kaslilštin (1547—1548) starší než první vydání, které jest

známo v portugalštin (1567), avšak jiné úvahy tomu odporují: auten-

tické vnování románu knžn Marii (seste Jana III. portugalského),

napsané Moraesem r. 1544, spisovatelova záliba pro Portugalce, jeho

chladnost k Španlsku, episoda, kde se vyškytají ti francouzské dámy,

jež jist Moraes znal, když byl pidlen od r. 1540 do 1543 portu-

galskému vyslanectví v Paíži. Ostatn ze srovnáni obou text plyne,

že kastilská verse obsahuje etné nesprávné obraty a blíží se lusitan-

ským tvarm, které zavinují tolik nesmysl v místech naprosto jas-

ných ve versi portugalské. Konen, protože byl Hurtado sotva sedm-

náctiletý, když vyšla kastilská verse, byl by ji psal patnácti- nebo

šestnáctiletý. To nelze pipustit, a napíšt musí být Palmerín
znovu pipsán Francisku de Moraes Cabral (l500— 1572), nazvanému

o Palmeirim podle hrdiny jeho slavné knihy. Vskutku patí dílo

historii literatury portugalské, ale zdá se, že bylo ve Španlsku pi-

jato za vlastní, ponvadž fará Dona Quijota chtl je opatrovati »jako

vc jedinenou ve schránce podobné oné, jakou byl Alexandr nalezl

mezi koistí Dareovou, a urené k tomu, aby chránila díla Homérova*;

Chrame se vidt v tom jen burleskní pepínání. Burke doznal v

snmovn poslanc, že ztrávil mnoho asu etbou Palmerína, a

rovnž Johnson ztratil celé léto nad knihou Felixmarte deHir-
cania od Melchora Ortegy de Úbeda. Tento druh nudných spis

stal se tak lidový, že Hierónymo Sempere užil ve spise Caballería
celestial del pie de la Rosa fragante (Pší nebeské rytí-

stvo Hoící rže, 1554) rytíských formulek k náboženské allegorii,

pedstavuje Krista jako Rytíe Lvího, Satana jako Rytíe Hadího, sva-

tého Jana Ktitele jako Rytíe Poušt a dvanáct apoštol jako dvanáct

I
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rytlii stolového kola. Pfíklad tohoto zboiného a neobratného páro-

disty byl následován Jaimem de Alcalá v jeho Caballerfa criiti-

ana (Kesanské rytístvo 1570)] a anonymním apífovatelem knihy

Caballero de la clara eatrella (Kytlfstvo jasné bvétdy, 1580).

Z tohoto druhu déljeAmadís deGaula nejlepli a ve své prvotní

form je nejstarším jejich pfíkladem. I kdyi se pidriime nynéjiiho

textu a pomineme Historia de! Cavallero i far, kde je iivel

didaktický tak znaný, že ji mžeme považovat za plod konce XIll.

století, vz.-icné jsou opravdové rytíské romány data starftiho než

Arnadis. Mezi tmito výjimkami vyškytá se svazek, o némž spolu-

pracoval Katalánec Joannot Martorell a Johan de Gralla nebo Galba,

a jmenuje se Tirant lo Blanch (Tirant Bily). V kastilském pe-
klad6 (If)] 1) této knihy odkryl v knihách si libující fará Dona Qui-

jota > poklad radosti a zdroj veselosti*, jejíž spisovatelé, dodává zá-

hadn, >by zasloužili až do smrti galeje, že vyrobili takové pitomosti*.

Jsou je^t jiná stará rytíská vypravování: Baladro del sabio
Merlín (Výkik moudrého Merllna, 1498), peložené od Zarziho z ital-

ského textu ; La historia de los nobles caualleros Olive-
ros de Castilla y Artús de Algarbe (Historie o vznešených

rytíích Oliverech z Kastilie a Artušovi z Algarbe 1499), a Tristán
de Leonís (1501), obé peložené z francouzského originálu. Jsou to

knihopisné zvláštnosti, cenné vzácnosti, ale je to mrtvá literatura,

kdežto Arnadis de Gaula má dosud tenáe, ktei jej cení nemén
než svatého Ignáce a svatou Terezu.

Ze starší verse Amadise pochází Cárcel de Amor (Žalá
lásky, 1492) od DIEGA FERNÁNDEZE DE SAN PEDRO, skladatele

nkterých erotických verš v Cancionero de obras de burlas
provocantes á risa. Láska Leriana a Laureoly je prostoupena et-
nými allegoriemi a celou rytískou okázalostí; stavba je slabá, sloh

je však pestrý, vybraný a vznešený. Kniha, která koní chvalozpvem
na ženy, »jež nás obdarovávají ctnostmi božskými nemén než ctnost-

mi základními*, byla odsouzena inkvisicí. Avšak nic nevadilo jejímu

úspchu; byla asto znovu tištna a pekladem (?1540) Lorda Ber-

nerse získala historické dležitosti pro ty, kdož v ní chtjí spatovat
píchod úmyslné strojenosti do prosy anglické.

Cárcel de Amor, který byl složen krátce po r. 1465, koní
tklivou scénou sebevraždy, kterou si vypjili etní spisovatelé. Snad
s prvním toho píkladem shledáme se v díle, na nž již byla uinna
asto narážka: ve slavné Comedia de Calisto y Melibea (Ko-
medie o Kalixtovi a Melibeji), nazvané pozdji Tragicomedia de
Calisto y Melibea (Tragikomedie o Kalixtovi a Melibeji), všeobec-
nji známé jménem Celestina (název užívaný v Itálii od r. 1519,
který se brzy rozšíil po celé západní Evrop). Knihopisná historie

tohoto díla je nejasná. Dílo obsahuje šestnáct jednání ve dvou nej-

starších známých vydáních, burgoském, tištném 1499, a sevillském

1501.^ Argumentace Foulché-Delbosca, jehož studia jsou smrodatná

^ Známe jenom jediný exemplá každého z tchto vydání. Exemplá
jiného vydání o šestnácti jednáních (Sevilla, 1500) byl v soukromé sbírce;
aspo se tak íkalo.
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pro tuto spornou otázku, pokouší se dokázat, že bylo vydání starší

než burgoské, a je to velice pravdpodobné. Pozdjší otisky než vy-

dání z r. 1501 mají dvacet jedno jednání, vyjma ti otisky, jež jich

mají dvacet dv. Tento poslední pídavek považován za podvržený:

o pravosti pti akt, pipojených k šestnácti prvním (Foulché-Delbosc

první vyslovil o ní podezení a popel ji), vede se ilý spor. Stejn

rzná mínní jsou o datu skladby: podle jednch byla Cel es ti na
napsána devt let ped vzdáním se Granady (1492), podle druhých

byla složena kratikou dobu ped touto událostí; podle jiných konen
o sedm let pozdji. Ani o spisovateli není shoda. Vydání z r. 1501

obsahuje úvodní anonymní list, který piítá neurit první a nejdelší

scénu »starému spisovateli*, jejž nejmenuje; skladatel tohoto dopisu

prohlašuje se za pisatele patnácti ostatních jednání, a podle akrosticha,

nepochybn od vydavatele Alonsa de Proaza, je tento spisovatel ba-

kalá FERNANDO DE ROJAS z osady Pueblo de Montalbán v pro-

vincii toledské. Bakilá tohoto jména, židovského pvodu, svdil ped
inkvisicí toledskou r. 1517— 1518, a r. 1525— 1526 jistý Álvaro de

Montalbán, pronásledovaný pro židovství, prohlásil, že je otcem »Le-

onory Álvarezové, ženy bakaláe Rojase, jenž složil Melibeu«. Podle

Tejady de los Reyes, který žil o století pozdji, byl tento Rojas su-

dím v Talavee de la Reina, kde zemel, neznámo kdy. Úvodní list

jednadvacetiaktového vydání je pepracován a prohlašuje, že » starým

spisovatelem* je Juan de Mna nebo Rodrigo Cota.

Zcela opané závry byly také uinny z tchto drobných fakt.

Tvrzení listu piítajícího první akt Menovi nebo Cotovi bylo jedno-

mysln zavrženo. Tvrzení vydavatele Proazy mlo vtší štstí. Me-
néndez y Pelayo a mnoho jiných míní, že Rojas napsal dvacet jeden

akt, obsažený ve vtšin vydání. Foulché-Delbosc naproti tomu ví,
1. že šestnáct pvodních akt vyšlo z téže ruky, 2. že jejich spiso-

vatel je neznámý, a 3. že tento spisovatel nemá úasti na pozdjších

pídavcích. Co se týe vty prvé, všichni jsou nyní za jedno; vzhle-

dem ke druhé, byla domnnka kdysi Rojasovi píznivá citeln oslabena

nálezem doklad svdících, že by byl musil Rojas napsat toto mi-

strovské dílo, když mu bylo sotva dvacet let; pi vt tetí nemžeme
neuznat, že jsou skladatelovy zmny asto nešastné. Nové objevy po-

vedou snad k rozešením mén nejistým.

Jsou- li tyto problémy nejasné, je naproti tomu zápletka Co-
medie prostá: Kalixto, odmrštný Melibeou, uchýlí se k sprostedko-

vatelce Cel es ti n, jež svede milence. Usmíení nedá na sebe dlouho

ekat, Celestina je usmrcena Kalixtovými služebníky, Kalixto umírá

náhodou, a Melibea se zavraždí ped oima vlastního otce, jemuž

platí její poslední sbohem, vnuknuté kusem Cárcel de Amor, jak

jsme již byli ekli. Celestina pochází z Ruizovy Trota-conventos;

Kalixto a Melibea z Melóna a Endriny od téhož Ruize. Rovnž z Mar-

tíneze de Toledo nco bylo vypjeno. Pes všechny tyto dluhy je

Celestina jedinené a pvodní mistrovské dílo, v. nmž pechází

spisovatel z prostedí peplnného nemožnými bytostmi v neuvitel-

ných postaveních v pímý styk s hlubokými a živoucími vášnmi.
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Spisovatel, Rojas nebo nékdo jiný, pracuje ivédomit a la jiným

cílem, než zaopatit si kratochvílí v hodin sahálky. Bez velkosti

v cpisod, bez obzvláitni obratnosti ve stavb je spoután pedantismem

sv(^ duby. Ale je spravedlivo piznat, ie je tento pedanttsmos pede-
vším vidt v ástech pipojených k pÓvodnim šestnácti akt6m, v pH*
davcích, v nichž snad není súasten. Co do umleckých din6 a

pádnosti vty pedstihuje viechny své souasníky. Tebaže nartává
ncurritr komický typ, jimž se pak stal g raci oso Lopeho de Vega,

má indlo vloh pro humor, kdežto jeho pesimistický realismos je nade

vži chválu. Snaži se podat objektivní a neosobní popis života, a daf
se mu to, ježto jej spojuje s tajemným úinem chmurné obrazotvor-

nosti. Jeho osobnosti nejsou ani byzantští císaové ani korne\'alské

královny; obírá se váSnémi obyejných muž a žen, úzkostmi milencfi,

piklemi staecké neesti, prodejnosti a tlacháním zákenikú a nestyda-

tosti kurtizán. A práv proto strhla jeho kniha hned v prvním
okamžiku, mela nesetná vydání, bylo v ni pokraováno Felicianem

dc Silva (í 1534), jehož » rozum nerozumu c okouzloval Dona (Juijota,

a (lasparem Gómezem de Toledo (1537.) Byla napodobována bez pe-
stávky skoro celé století — mezi jinými i Sanchem Muonem, jehož

Tra^icomedia de Lisandro y Roselia (Tragikomedie o Li-

sandrovi a Roselii, 1542) je výjimen obratná; o století pozdji užil

jí Lope de Vega ve své Dorotei (1632); mla patrný vliv na ro-

dii se anglické drama zásluhou anonymního pekladu, poízeného
o nco díve než 1530, a který snad nco znamenal v pojetí nesmr-
telných milenc Romea a Julie. Celestinaje mistrovské dílo v každém
smru; a byla- li, jak se má za to, složena mladým Rojasem, stáli by-

chom tu ped pronikavým úspchem židovského genia.

Mezi r. 1508 a 1512 byl složen anonymní román Cuestión
de Amor (Otázka lásky), polohistorický, polospoleenský, v nmž
vystupují souasníci pod vypjenými jmény. Croce na piklad objevil,

že Belisena je Bona Sforza, pozdjší královna polská. ást úspchu
tohoto díla jist pipadá zvdavosti, jakou vzbuzuje sensaní román;
avšak jeho popis španlské spolenosti v Itálii je i zajímavý, a výborný
sloh došel uznáni Juana Valdése, kritika mezi všemi nejpísnjšího.

V tomto ase je historie zastoupena diiem Historia de los
Reyes Católicos (Djiny katolických král) od antisemity AN-
DRÉSE BERNÁLDEZE (zem. 1513), faráe v Los Palacios u Sevilly;

vypráví duchapln a prost o vítzstvích panovník a pichází do nad-

šení líe výboje svého pítele Kolumba. Dležitjší je HERNANDO
DEL PULGAR (1435— .? 1492), jehož Claros varones de a-
stili a (Slavní mužové kastilští) mají za vzor ztracené dílo Georgese
de la Vernade, tajemníka Karla VII. francouzského. Pulgarova Cro-
nica de los Reyes Católicos je úední historiografické dílo,

pochlebné a stranické. Pece však i pes tyto chyby jsme uchváceni

pvabem vypravování, které napodobuje Péreze de Guzmán; a Pulgar

ustupuje jen tomuto mistru v malb osobností a mistrovství kastilské

prosy. Teba rozeznávat jej od jiného Hernanda (Péreze) del Pulgar
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(1451—1531), jenž na rozkaz Karla V. hlásal povst »velkého vdce«
Gonzalva z Kordový.

Slavné jméno Kryštofa Kolumba (?1451— 1506) je nerozluné
s katolickými králi, kteí uvedli v úžas i své nepátele nevdností,
jakou projevili vi tomu, kdo jim dal nový svt. Blouznivý dobro-

druh, jenž myslil, že vidí do budoucna a je prorokem, psal listy po-

zoruhodné praktickým smyslem, a jist zakrytým v apokalyptických

vtách. Pes nesprávnou a podivínskou skladbu je jeho výmluvnost
pekvapující na cizince. Nesmíme však zaadit takový zázrak, jako byl

Kolumbus, podle jeho rodišt. Tento Ital byl snad nejupímnjším
Španlem, a jeho genius, který se dal do služeb kastilské královny,

staví ho po bok slavným mužm Španlska,



KAPITOLA VII.

Doba Karla V. (1516-1555.)

Poslední léta panování katolických král byla dobou pekiadfi,

a Siení cizích vzor bylo shora mocné podporováno. Krát Ferdinand
byl žák Vídala de Noya; královna Izabela studovala s Beatrici Ga*
lindovou, zvanou La Latina; Juan Luis Vives podává zprávu, ie

jejich dcera Johana Šílená oslovovala nizozemské vyslance latinskými

emi s patra, a uenost Kateiny Aragonské doŠla uznání Erasmova.
Od jednoho konce Španlska na druhý kázali italští uenci evange-

lium renaissance. Bratí Geraldinové (Antonio a Alessandro) vychová-

vali královské déti. Lombaran Pedro Mártir de Anghiera se chlubí,

že u jeho nohou sedali grandové kastilští, Sicilián Lucio Marineo mél
na universit v Salamance stolici latiny, a rovnž v Salamance Portu-

galec Arias Barbosa získal si povst prvního hellenisty Poloostrova.

I Spanlé byli zachváceni horekou cizí kultury: Lucía de Medrano
a Juana de Contreras mly ped studenty pednášky o latinských bás-

nících doby Augustovy. Francisca de Nebrija zastupovala svého otce

ANTONIA DE NEBRIJA (1444—1522), nejvtšího španlského huma-
nistu, spisovatele dl Introductiones latinae (Uvedení do lati-

ny 1481), Gramáti ca castel lana (Kastilská gramatika 1492), slov-

níku latinsko-španlského (1492) a španlsko-latinského (1495). Na
nové universit v Alcalá de Henares, založené 1508 slavným kardi-

nálem Franciskem Ximénezem de Cisneros (1436—1517), vykládal

Nebrija své zásady. R. 1490 uveejnil Palencia Vocabulario uni-
versal en latin y en romance (Všeobecný slovník jazyka latin-

ského a románského), ale Nebrijovo dílo ho zastínilo a vyneslo svému
skladateli povst ne menší, než ml Scaliger a Casaubon.

První ecký text Nového Zákona byl vytištn v Alcalá de
Henares r. 1515, ale vyšel teprve 1522 souasn, kdy vyšly ostatní

svazky polyglotní bible. Pi tomto slavném vydání byl hebrejský a

chaldejský text pehlednut poktnými Židy Alfonsem de Alcalá, Al-

fonsem de Zámora a Pablem Coronellem, ecký text pak Nebrijou,

Juanem de Vergara, Demetriem Ducasem a Hernánem Núfiezem de
Guzmán. Klasické peklady se množily. Plutarcha (1491) a Josefa (1492)
peložil Palencia; Sallustia (1493) Francisco Vídal de Noya; Caesarovy

Zápisky (1498) mladý Díego López de Toledo, Plauta (1515) Fran-

cisco López de Villalobos, jednu z Juvenálových satir (1515) Jerónimo
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Fernández de Villegas, pevor v Cuevasrubias ; Zlatého osla Apu-

lejova (1513) Diego López de Cartegena, arcijáhen sevillský. Juan de

Vergara se obíral dílem Aristotelovým, kdežto jeho bratr Franciscc

dal Španlm první eckou gramatiku a pekládal Heliodora. Italšti

profesoi postarali se již o to, aby se nevnovalo tolik innosti vý-

hradn starým. Pedro Fernández de Villegas, arcijáhen burgoský, pe-
ložil r. 1515 Dantovo Peklo, Francisco de Madrid Petrarkovo De
remedibus utriusque fortun ae (1505) a Antonio Obregón jeho

Trionfi (1512), zasloužilý anonym Decamerone (1496), a Boc-

cacciv Filocolo vyšel asi r. 1510 ve zkráceném vydání, Flor es

a Blancaflor, od Juana de Flores.

Vtrhli-li Italové do Španlska, odešly zástupy Španl do Itálie,

Již Dante pibil na praný píslovenou lakotu Katalánc (1' a var a

povertá di Catal o g na). Boccaccio posuzoval s opovržením Kastilce

semi barbai et efferati homines (polobarbai a zdivoel:

lidé). Lorenzo Valla, hlava italských uenc pi neapolském dvoe Al-

fonse V., prohlašoval, že krajané královi jsou nevzdlanci (a studiis
humanitatis abhorrentes). Benedetto Gareth z Barcelony

(? 1450— ? 1514) oddal se novému proudu, vzdal se mateského jazyka

a psal prmrné Rime v italštin (1506), pijav italské jméno Cha-

riteo. Jistý Jusquin Dascanio je zastoupen pololatinským zpvem v Hu-
debním zpvníku (. 68) Asenja Barbieriho. Bertomeu Gentil

z Valencie a Kastilec Juan de Tapia užívali italštiny v Obecném
zpvníku z r. 1520, a Gentilovi se to zdailo do té míry, že jehc

znlky (osmnáct) byly pijaty jako Tansillbvy tém všemi vydavateli

tohoto spisovatele.

Španlský žid JUDAS ABARBANEL (? 1460— ? 1520), jejž na

zývají Španlé Hebrejským Lvem (Leon Hebreo), vzbuzuje výjimený
zájem. Jeho Dialoghi de Amore (1535), zvláštní plod semitského

a novoplatonského mysticismu, jenž okouzloval Abarbanelovy souasníkj

nemén než Cervantesa, dochovaly se nám pozdn v italštin. Nic-

mén, akoli byly ukoneny o nco pozdji než r. 1505, pochází jejich

cizí forma odtud, že byl spisovatel jako jeho souvrci vypuzen ze

Španlska r. 1492. Je stží pravdpodobno, že by Abarbanel mohl

získat za tináct let takového mistrovství v italštin, akoli vru je texl

pokažen nkterými španlskými idiotismy: pravdpodobn byl originál

napsán v kastilštin, jazyce, který byl spisovateli velmi obvyklý,

když dlel pi dvoe španlském. Je možno, že Bembo a Castiglione

etli jeho dílo v rukopise a že inspirovali uritá místa v knihách

GliAsolani a IlCortegiano. V každém pípad byl náramn
v oblib, jak vidíme ve zmínce Montaignov: »Mé paže miluje a lásce

rozumí; tte mu Hebrejského Lva a Ticina.« Abarbanelovo dílo bylo

peloženo do španlštiny, francouzštiny a latiny, mlo vliv na mystiky

jako Luise de Leon a Malóna de Chaide, na básníky, jako Camoense
a Herreru; bylo ve velké pízni u augustýnského mnicha Cristóbala

de Fonseca a jesuity Nieremberga, a úinek jeho uení je patrný na

díle Discurso de la Hermosura y el Amor (Rozhovor o kráse
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• lá<tcc) z r. 1652 od Bernardina de Keboliedo. Proto i« o néni déje

imlnka v djinách španéUké literatury.

Ale i Itálie povolila tomuto vpádu. Spanélfti papeiové Jako

Kalixt III. a Alexander VI. pfiapéli, aby pišla ipanélitína do mody.
Ncapolský báanik Luig^i Tansillo prohlašuje ne za Španla cfténfm

(.spai^nuol o a ffez i o n c). Je sotva pravd6podobno. ie nalla epická

Historia Farthenopea (1516) od Sevillana Alfonse Hernándeze
£ctné tenáe mezi obdivovateli Velkého Vdce, Gonzalva z Kordový,

o jehož hrdinných inech vypravuje; ale zaslouil, aby te o ni mlu*

vilo jako o španlské knize vydané v ftlmé a jako o nápodob M-
nová Labe fintu. Španl, s nimž se asi .setkal Encína, BARTOLX)BiIÉ
D1-: rOKRKS NAHARRO (zemf. 1530) z Torresu u Badajozu, se

známil Italy se španélským divadlem. Néco málo, co o ném víme, po-
chodí z latinského dopisu na zaátku jeho dél, který napsal jistý

>Mesinerius I. Barberius Aurelianensis«, jinak zvaný Messinier Bar-

bicr z Orleansu, Joccmu Bademu. Neznáme data jeho narození ani

smrti. Zdá se, že byl vojákem, pak chycen alžírskými piráty a po vy-

koupení vstoupil do ádu. Byl prý milec Lva X., ale jediný základ

této domnnky je, že byl nazván dilectus filius v jednom papei>

ském privilegiu. Není dkazu na oporu legendy, dle níž byl vypuzen
z íma pro satiry, jež skládal proti papežskému dvoru, a zemel ve

svrchované chudobé. VI se, že mezi r. 1513 a 1517 napsal Psalmo
(Žalm) na poest vítzství dobytého Španly na Benátanech u Notty

^r. 1513, a nepístojné Concilio de los Galanes y Cortesa-
nos de Róma invocado por Cupido (Schze milovník a dvo-

an ímských, svolaná Cupidem). Mimo to složil asi kolem této doby
náek na smrt vévody de Nájera, nkteré romance, první ze svých

Lamentaciones de Amor (Náky lásky) a svou Co médi a

Tinellaria. Vstoupil do služby Fabrizia Colonny v Neapoli, kde
byly vydány jeho dramatické kusy r, 1517 pod názvem Propaladia
s vnováním Franciscu Dávalosovi, markýzi z Pescary, španlskému
choti Vittorie Colonny. Má se za to, že se vrátil do Španlska, kde
zemel asi 1530.

Jeho pítel Barbier nás upozoruje, že Torres Naharro, akoliv
yl zpsobilý psáti své kusy latinsky, pojal úmysl psáti je kastilštinou,

aby byl »první, jenž psal v jazyce lidovém*. To by znamenalo, že Torres
Naharro neznal Encinu, jejž však napodobí ve svém Diálogo
del Nacimiento (Rozhovor o narození), napsaném asi r. 1512 až

1513. Busi tomu jakkoliv, Torres Naharro rozvinuje své drama smé-
ieji než jeho pedchdce. Dlí své kusy na pt akt podle pedpisu
Horaciova a nazývá tyto akty jornadas, »ponvadž jsou tak velice

podobny zastávkám*. Takový je jeho výklad: snad ml na mysli —
ak se domníval Ticknor — journées francouzských mystérií. Osob
lesmlo býti ani mén než šest, ani více než dvanáct. Spisovatel se

Dmlouvá, že jich uvádí ve své Tinellaria na scénu dvacet, a udává
la dvod, že toho námt vyžadoval; rovnž se omlouvá, že užívá

talských slov, což je ústupek > místu, kde, a osobám, ped nimiž se

vusy pedstavovaly*. Konen dlí drama na dv velké tídy: co mé-
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d i a á n o t i c i a, jež jedná o událostech skuten spatených a zazna-

menaných, acomediaá fantasia, která jedná o píbzích ne

skutených, pedstíraných, jež se zdají pravdivý a mohly by i býti

pravdivý, ale ve skutenosti jimi nejsou.

Torres Naharro mže býti pokládán za prvního mistra come-
dia á fantasia. Pouští se do allegorického dramatu svým Trofeo
(Trofej), jež pipomíná hrdinné iny, vykonané v Africe a Indii Ma-

noelem Portugalským; uvádí na jevišt ApoUina a Povst; pokouši

se o rytíské drama svou Serafinou, Aquilanou a Himeneou,
kdežto v Jacint a Soldadesce (Vojáci) snaží se o komedii mrav,
Každý kus poíná proslovem (introyto), v nmž se dovolává shoví-

vavosti a pozornosti obecenstva; pak je strun podána zápletka, a

dj poíná.
Nedostatky divadelního umní Torrese Naharra jsou dosti zjevné,

mezi jinými jeho snaha obrátit svou komedii ve frašku, jeho sklon

k výstednosti a nedostatek vkusu, ježto hromadil na jevišti (jako v Ti-

nellarii) pl tuctu osob, z nichž všechny najednou žvanily pravé

tolikéž jazyky. J^ho verše, nazvané Lamentaciones de Amor
(Náky lásky), jsou jenom bystrá cviení starého zpsobu; jeho sati-

rické popvky o duchovenstvu jsou prost útoky proti obecnému
životu v ím; jeho zbožné zpvy nejsou ani lepší ani horší než zpvjí

jeho souasník; jeho znlky — dv z nich v italštin, jedna v la-

tin smíšené s italštinou — jsou pouhé zvláštnosti. Nicmén má jeho

dílo skutenou cenu a rovnž historický význam. Italský vliv, který

znamenáme, netýká se formy, jež je skoro ist španlská; jeho osmi-

slabiné verše nepostrádají ani lahodnosti ani spádu, jeho dialog je

vybraný, duchaplný a vhodný, jeho povahy dobe odpozorované a

postavené v patiné svtlo. Torres Naharro je první španlský drama-

turg, který uvádí skutené osoby a tvoí na prknech charaktery; první,

kdo zpracoval dramatický námt, dobe promyslil zápletku, propletl

dj episodami a dovedl vypoítat úinky vzhledem k poslucham
Slovem vyznal se ve scén, ve svých pramenech i v tom, eho byle

z nich teba užít. Na svou dobu vyznal se v ní dokonce píliš dobe
Od r. 1520 do r. 1545 byla Propaladia otištna ptkrát ve Špa-

nlsku, kde mla vliv na Bartolomého Palaua, Jaima de Huete i

samotného Micaela de Carvajal i Castilleja; ale stží lze pipustit, že

je jeho vliv omezenjší, než by se bylo ekalo, snad pro hmotnou

nedostatenost španlského divadla. Teba jít až k nejlepším kusm
Lopeho de Vega, abychom našli kus rovnocenný s jeho Himeneou,
jež má za obsah lásku Himeneovu k Febeji, jejíž bratr zakrouje

»z dvod cti*.

Jazyk kastilský razil si cestu v Portugalsku jako v Itálii. Portu-

galec GIL VICENTE (1470— ? 1536) napsal tyicet dva kusy, z nichž

dva jsou psány cele v kastilštin a osmnáct ve smsi kastilsko-portu-

galské, což spisovatel sám sesmšuje jménem ar a via ve svém

Auto dasFa das (Hra o arodjnicích). Dležito je poznamenat, že prvni

dramatický pokus Gila Vicenta Monologo daVisitagao (Mono-

log o Navštívení), je psán v kastilštin a že byl skuten hrán dne



i d. ervna 15U2. Mimo kostel je to snad první pedstaveni dram*-
! tického kusu v Portuf^aliku. Prostota tónu, uhlazenost spftsobu Gíla

;
Vicenta upomlná na Encinu: napodobeni je nesporné védomé. Napo-
dobení Kncinových eklojf je ješté patrnjší v Auto paitoríl ca*

^
stel han o (Kastibká pastýská hra) a v Auto dos Reis Magoi

i
(Hra o tech svatých králích) od Gila Vicenta, jei pipomínají Encí-

: novo šastné spojení prvku nábožného a ivétského. Encinv vliv je

patrný rovnž v Auto da SibillaCaaiandra (Hra o vitkyni
. Kasande), v níž se dvoí Šalamoun Kasande, netei Abrahamové,
i Mojžíšové a IzaiáŠov. V Amadísovi de Gaula a Domu Duar-
idosovi znamenáme znaný pokrok ve skladb a dokonalém prove*

dcní; a v Auto da Fé (Hra o víe) dokazuje Viccnte svou neod-
viiilost duchaplnosti a fantasií, jež jsou mu vlastní. Zde pekonává vzor,

I

podávaje námt tak skvle, že o pldruhé století pozdji Calderón

f
uznal za vhodné vypjiti si od Portugalce myšlenku jeho auto na-

1 zvaného El Lirio y la Azucena (Lilie a laluje); pece však

r zakladatel portugalského divadla není dramatický v tom smyslu jako

I Torres Naharro. Dj u nho je ídký, pozorováni konvenni, a je spíše

I básnický než tvrí. Jeho dramatické básn jsou však podivuhodné

» krásné, pojaté tónem mystického lyrismu, jemuž se nepiblížil žádný

i

t jeho španlských pedchdc. Neví se, byl-li Gil Vicente kdy hrán

I ve Španlsku, ale je také jisto, že psobil na Lopeho de Vega a Cal-

dcróna, jako sám byl nesporn žákem Encinovým.

Jeden z tch, kdo urychlili bezprostednji vývoj španlského
p.ocmnictví, byl Katalánec Boscá, jejž lépe je nazývati pokastílštlým

\ jménem BOSCÁN ALMOGAVER ( 1490—1542). Boscán narodil se

v Barcelon, sloužil jako voják v Itálii a r. 1519 vrátil se do Španl-
: ska; jak nám ukazuje druhá Garcilasova ekloga, byl uitelem Fernanda
i Álvareze de Toledo, všeobecné známého pode jménem vévoda z Alby.

i První Boscánovy verše jsou úpln ve starém zpsobu; až teprve roku

\ 1526, krátce ped skonením výchovy svého žáka, osmlí se pokusit

o osmislabiný verš italský. Jeho rozhodnutí stalo se zásluhou vyslance

; benátského Ondeje Navagiera, dokonalého dvoenína, o nmž si ui-
; níme špatný obraz podle jeho Viaggio fatto in Spagna (Cesta

Španlskem). Když byl Navagiero r. 1526 v Granad, seznámil se

s Boscánem, jenž zanechal písemnou zprávu o jejich rozmluv: »Když
jsem s ním hovoil o duchových vcech a literárních otázkách, a pede-
vším o rozdílech mnohých jazyk, otázal se mne, pro se nepokusím

I v kastilštin o znlky a jiné básnické útvary, jichž užívají dobi italští

spisovatelé; a nemluvil takto ke mn jenom mimochodem, prosil mne,

abych se vnoval tomuto pokusu. Nkolik dní na to vydal jsem se

na zpátení cestu dom; když jsem za dlouhé a pusté cesty pemítal

o rzných vcech, nejednou pišlo mi na mysl to, o em mi íkal

: Navagiero; i poal jsem tedy skládat tento druh verš. Na poátku
zakoušel jsem jisté nesnáze pro jejich umlou stránku a etné zvlášt-

nesli, jimiž se liší od našich. Ale když se mi potom zdálo, že se mé
pokusy poínají dait, — snad pro lásku k tomu, co je cele naše —
poal jsem v nich pomalu míti zalíbení.*
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Toto místo je klasické. Ticknor právem poznamenává, že žádný

cizinec nikdy nepsobil na národní literaturu hloubji a tak na ráz jako

Navagiero, a že tak máme pímou zprávu — snad jedinou v literár-

ních djinách — o zahájení revoluce ne-li nejslavnjším, tedy prvním

jejím podnécovatelem. Konen jsme dostihli bod, kde se cesty dlí,

a Boscán jeví se jako vdce do zaslíbené zem. Teba poznamenat,

že se Boscán piznává k svému dluhu u Ital, tebaže pipouští totož-

nost osmislabiného italského verše s metrem, jehož užívá Auzías

March.
Ped Boscánem již Francisco Imperiál, Jaan de Villalpando a San-

tillana básnili po vlašském zpsobu, ale hodina jim nebyla píznivá, a

Boscán je právem považován za zahajitele hnutí. Jeho básnické nadání

nebylo velmi bohaté a ml nevýhodu, že psal v kastilštin a nikoli

svým mateským jazykem; ale když vidl, že nabývá kastilština pe-
vahy, osvojil si ji s onou vytrvalou houževnatostí, jež mu dovolila

podniknout bez pomoci úkol ctižádostivjší. Nezdá se, že se snažil

zjednat si žáky, a jeho úsilí nebylo tak šastné, jak myslil.

Kastilská prosa Boscánova je podivuhodná, ale teba piznat, že zvlášt

prosa se mu daila. Hcrrera mu vyítá, že se obléká do vzácného

roucha Petrarkova a že zstal pes to, co mohl vykonati, » cizincem

ve svém jazyce*. Je cosi pravdivého v této výtce. Ve verších jsou

Boscánovy chyby velmi patrný: jeho drsnost, jeho neobratná stavba,

málo jemný sluch, váhání, špatné provedení. Boscán nevystupuje

v historii ani jako pvodní duch, ani jako skvlý umlec: zaujímá

místo pvodce, náhodného mistra, jenž bez pemlouvání, jediné silou

podmínky a píkladu pivedl národ k tomu, že opustil vyšlapané stezky

a pipustil moc a pvab exotických forem. To samo o sob dává

nárok ne-li na nesmrtelnost, aspo na vzpomínku.

Boscánovo nadání projevilo se rzným zpsobem. Jeho pítel

Garcilaso de la Vega poslal mu první vydání Cortegiana, vytištné

r. 1528 v Benátkách. Tato kniha, nejlepší, > která kdy byla napsána

o zpsobech*, podle Johnsona, byla peložena Boscánem na žádost

Garcilasovu; peklad je podivuhodný, akoli Boscán pokládal umní
pekladatelské za práci, která sluší »lidem mén nadaným*. Bylo to

jediné dílo, jež uveejnil (1534), nebo jeho básn vyšly (1543) péí
jeho ovdovlé ženy. V dopise Diegovi Hurtadovi de Mendoza dosahuje

Boscán se šastným výsledkem, který je tak vzácný v jeho dílech, tónu

uhlazené prostoty Horaciovy; konen peložil jeden kus Euripidv,

který nebyl nikdy vytištn, akoli ml Boscán k tomu povolení. Zdá

se tém, že si byl vdom meze svých sil, takže cítil potebu spíše

napodobit, než pracovat dle pímého vzoru. Bylo-li tomu tak, dovedl

si vybírat, a ml moc sebekritiky, což se málokdy najde v jeho ver-

ších. Jeho první pokusy ve starých metrech kastilských ukazují, že se

oddal své vlastní duševní síle, a tu je veršovník naprosto všední, jenž

nemá, co by vyzpíval, ani velký pvab slova. Ale od té doby, co se

Boscán uchýlil k básníkm cinquecenta, je skvlým, novým zjevem:

nezkrotný dobrodružník, inspirovaný nadšením a vydávající se na plavbu

do neznámých zemí.
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Jeho Hero y Leandro (Hero Letnder) Je saloien na
I, a je charakteristické pro Boacána, ie rozedil ti lU

I vých hexametrfi na ikoro ti tiiíce hendekaaylabfi. Flaminí

ukázal, ie ae Boicán tané pidriuje Taaaovy Fa voly, fftativá viak
dalek mnohostrannosti a pvabu svého vxoni. Osvojí si italský

blankvers — versi sciolti — takoka nisillm, ale podrobuje
miilokdy tento rozmr své vli, a jeho jednotvárný pizvuk a mecha-
nická kudcnce stávají se asem nesnesitelný. Pilil asto mizi zdáni

inspirace, a spisovatel upadá do lenivé prosy petínané pravidelnými

v. Znané lepši je Octava Rima, allegorie pedstavujíc! Dv6r
y a Dvr Žárlivosti a historii vyslanectva, jei posílá Dvr l^ky
v ina hezkým barcelonským zbjnicím. Ticknor prohla.4uje tuto

I /a dílo »nejpvabnjáí a nejpvodnéjší z Boscánových pracl«,

1 1 vni z tchto hodnot je nepopiratelná. Co se týe pvodnosti,
iut)a jistého omezení. Velká ást Octava Rima je pouhý doslovný
peklad Bembových Stancí, a tento peklad poíná zejm od prvé
fádky. Nel* odorato e lucido Oriente mní se u ápanlskébo
básníka v obrat: En el lumbroso y fértil Or i en te (Ve žhavém
a úrodném Orient) a napodobitel vkládá ješt do své mosaiky zlomky

z Claudiána, Petrarky a Ariosta. Tento pevod je proveden se znanou
obratnosti, tém s mistrovstvím. Tyto výpjky nikterak nezmenšuji

Boscána, nebo nebyl velkým duchem - ani nedlal na to nárok - jenž by
ml povdt pvodní vci. Nežádá nic, nevyhledává potlesku, dlá pokusy
skromn a v tichosti, nikdy neuveejní své verše a zpívá pouze sob
pro radost. Nadán ctižádostí umlce, ale nemaje schopnosti, dosáhl

Boscán krásnjšího místa, než o jakém se odvážil sníti: vynikl jako

pedstavitel nové básnické dynastie a je vítzným vdcem nezdola-

telného pedvoje.

Co se týe místa, je v ad první, co se však týe významu, tu

ho nemžeme srovnávat s jeho mladým druhem GARCÍLASEM DE
LA VEGA (1503— 1536), nositelem jména slavného v kronikách a

básnictví španlském. Garcilaso, vnuk Péreze de Guzmán, vstoupil

v osmnácti letech do královské gardy, pomáhal potlaovat povstání mst
(co mu neros), a pes to, že se jeho bratr spojil s povstalci, dostalo

se Garcilasovi pízn Karla V. U Pavie osvdil svou velkou srdnatost.

Upadl na chvíli v nemilost, ponvadž podporoval tajné manželství,

lež uzavel jeho synovec s dvorní slenou císaovninou; byl vypovdn
na dunajském ostrvku — Danubio, -riodivino (Dunaj, božská

eka), praví — a složil tam jednu ze svých nejlepších básní. Jeho

ajetí netrvalo však dlouho, a potom válil as od asu ped Tunisem nebo
t)yl poslán jako vyslanec do Itálie a Španlska a svá poslední léta ztrá-

vil ve služb místokrále Pedra de Toledo, markýze de Villafranca,

otce vévody z Alby. Na výprav provencké byla zadržena španlská

armáda hrstkou luištník, která se zavela ve tvrzi Muy mezi Dragui-

^nanem a Fréjusem. Poslední španlský Caesar jmenoval svého oblí-

Dence, nejodvážnjšího ze svých dstojník a nejslavnjšího z básník
španlských, aby velel tlupe, jei mla uiniti útok. S jistou bezstarostnou

:álibnosti svlékl si Garcilaso helmu a brnní, aby byl poznán armádou,

J. Fitzmaiirice- Kelly : E>jiny španlské literatuTy. 6
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jež ho pozorovala, a ídil útok osobn. Byl mezi prvními, kdož pro

razili prlom, kde padl smrteln zrann do nárui Jerómimovi d(

Urrea (potomnímu pekladateli Ariosta) a svému dvrnému pítel

•markýzi de Lombay, který je pedevším znám pod jménem svat]

František Borgia. Byl pohben mezi svými pedky v Toledé, kde je

jak poznamenává sám Gongora, každý kámen msta jeho pomníkem

Jeho vznešený pvod, nadšená odvaha, hrdá statnost, osobn

kouzlo, pedasná smrt — všechno se pojí k básnickým darm a in
z nho hrdinu legendy a národní modlu. V Garcilasovi jsou zosobnn]

všechny vlohy a všechny vdky. Zemel ve ticeti tech letech. Evrop;

nosila po nm smutek, a Boscán piznal svj dluh u skvlého básníka

vojáka. Tebaže byl Boscán spokojen svými metrickými pokusy, vy

znává, že by nebyl vytrval bez »povzbuzování Garcilasa, jehož roz

bodnuti — nejen pro m, ale i pro všechny ostatní — musí bý

konené. Chvále mé snahy, dávaje mi nejjistjší svdectví svého sou

hlasu tím, že šel za mým píkladem, piml m, že jsem se celý za

svtil svému úkolu.* Boscán a Garcilaso nebyli smrtí odloueni

Vdova po Boscánovi, Anna Girónova de ReboUedo, uveejnila r. 154Í

verše svého manžela a zaadila básn Garcilasovy do tvrté knih]

své sbírky.

Garcilaso je pedevším básník plný rafinovanosti, distinkce a kul

tury. Co dovedl Boscán jen z polovice, uml Garcilaso dokonale, a jeh(

vlohy jsou obsáhlejší a hlubší.* V Neapoli pronikl ho opravdový duch re

naissance, a co do formy a podstaty je nesporn z nejvtších pívrženci

italské mody básník španlských; byl pítel Bembv a Tansillv ;

onen nazýval jej » nejmilovanjším a nejoblíbenjším ze Španl, kte
pišli do Itálie*. Garcilaso a Tansillo byli v dvrném styku, a vliv

který mli vzájemn na sebe, projevuje se v dílech obou. Tyto italskí

styky, zdá se, že byly prvním prvkem literární výchovy Garcilasovy

Jeho pokusy v metrice kastilské jsou podružné dležitosti: jeho nej

lepší snahy berou na sebe exotické formy a sotva nadsazujeme, ekne
me-li, že byl v základ básník neapolský.

Celek jeho tvorby není obsáhlý : nkolik drobných v i 1 1 a n c i c o s

ti eklogy, dv elegie, jeden list, pt básní ve slohu svrchováni

pracném a ticet osm znlek podle vzoru Petrarkova. Jeho dílo byU

v kastilštin bez pedchdce. Auzías March nepochybn uhodil n;

podobný tón v katalánštin, a Garcilaso, který, jak se zdá, všechn(

etl, napodobí asem svého •pedchdce. Jeho dar pamti je pozoru

hodný. Tak první jeho ekloga je zejm inspirována Tansillem; druh;

je jen verse uritých míst Jacoba Sannazara, kdežto v páté a nejde

konalejší z jeho básní - la Flor de Gnido (Knidský kvt) - podá

ilo se mu podivuhodn pizpsobit kastilštin sloh Bernarda Tassa

Flamini ukazuje, že si vypjoval i z Danta a Petrarky, a na každí

stránce, již napsal Garcilaso, poznáváme uhlazenost žáka Horaciova

^ Latinské sloky Garcilasovy jsou otištny v Opera Antonia Thylesic

pp. 128-129, Neapol 1762. Jiné latinské jeho verše uveejnili P. Savji-Lopei

E. Mele a Bonilla y San Martin vRevista Crítica v ervenci 1897, ervn
a záí 1898, ervenci a srpnu 1899.

II
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V provedení je Garcilaito témé ber chyby. Vieobecné se proti nému
namitá, že se vzdává své osobnosti a petvol^Je m w podivuhodnou
ozvnu zastaralého pseudoklasicismu. A tato kritika podobá se pravd.

je nepopérné, že umélkástvl Garcilasovu chybí sfia, a ie jeho

vná sladkost unavuje. Byl by zamítl výtku, že je jen básník stro-

jený, tvrzením, že básnictví, jsouc umnim, je podstaty strojené, jeho

nejvtší slávou bylo, že byl umlec napodobivý. Napodobuje cizí vzory

projevil jaksi svou pvodnost a obohatil tak Španlsko novou bás-

nickou eí a j^adou prosodických forem. Bez nho byl by Boscán
ztroskotal ve svém zámru tak, jako Santillana ztroskotal pfcd Bos-

cánem. Ku své technické dokonalosti pojil Garcilaso básnickou letoru

píliš nudn jemnou pro všednosti života. Jak nám povídá ve své tetí

ekloze, žil »už{vaje tu mee, tu péra< (Tomando ora la espada,
o r a 1 a p I u m a).

Nikdy však neslyšíme teskot zbrani ve verších skvlého vojáka.

Jeho ovzduší není ovzduší bitev; je to kouzelná mlha Arkadie, jež

nikdy nebyla a nikdy nemohla býti v tomto všedním svt.
Jeho verše jsou snad nepirozené; máme-li je však odsouditi z toho

Í

dvodu, musíme zavrhnouti i celou pastýskou školu, onu konvenní
formu, do níž bylo zamilováno celé XVI. století. Když pijímá Gar-

: cilaso jméno Salicio a pod jménem Nemoroso nám pedstavuje Bos-

f
cána (nebo Antonia de Fonseca podle Herrery), bére formuli tak,

* jak ji nalézá, a pevádí ji, jak jen to geniální lovk dovede. Vracel

se vdom k pírod, ne však ke skuteným jevm pírody,
jaká jest, nýbrž k smyšlené pírod, idealisované v nyvou krásu. Vy-
hledával úiny nejsladší harmonie a vyjadoval ve svém verši mystický

f
novoplatonismus, morbidezzu > lásky v abstraktnu «, zkrásnné p-

' vabem, citlivostí a vzdušnou hudbou.

as a jednomyslnost rozhodnou mnohou otázku. V tom, co se

týe básnictví kastilského, musí býti pijat jako rozhodný výrok ná-

rod o jazyce kastilském. Garcilaso snad není svrchovaný básník:

I

Spanlé jsou za jedno pokládajíce jej za jednoho ze svých nejdo-

i konalejších básník. Hodlaje znovu pedvést tém nenapodobitelné
' úiny vergilské eklogy Garcilaso dospívá k cíli s obratností podivu-

hodnou. I jiní dosti se pibližují Mantovanu; ale on jediný vzbuzuje

dojem melancholického a snivého kouzla Vergilova. Co tušil Boscán

f
jako možné, o co se pokoušel spíše s dobrou vlí než se štstím,

podailo se Garcilasovi s úspchem rozhodným a bezprostedním.
' Zdomácnil znlku, rozšíil rámec písn, vytvoil ódu; stavba jeho verš

sedmi- a jedenáctislabiných je tak podivuhodná, že historikové jí

• okouzlení zapomnli na prvenství Bernarda Tassa, jenž odkryl pra-

íf
mny liry. asem propustí njaký obrat italský nebo francouzský,

'' a není vždy prost puntikáství své doby; avšak naprostá dokonalost

není z tohoto svta, a nemžeme jí žádat od toho, kdo psal ve vol-

ných hodinách, urvaných drsnému životu na bojišti, a kdo zemel ve

ticeti tech letech pln oslujících slib. Je marno pemýšlet o tom,

\\ ím mohl Garcilaso být. Pežil jako kníže poitalštných básník, jako

uznaný mistr íormy cinquecenta. Cervantes a Lope de Vega, kteí
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zídka kdy se shodovali, jsou za jedno prohlašujíce ho za prvníh(

z kastilských básník. S mírnou výhradou byl jejich úsudek potvrzer

a ješt dnes má tento paladín s mkkým hlasem nepopiratelný vli

na národní literaturu.

.Jeden z prvních žák této školy byl Portugalec FRANCISCC
DE SA DE MIRANDA (1495—1558). Z asi dvou set kus, jež najdemi

ve vydání Karoliny Michaelisové de Vasconcellos, jsou asi sedm
desát dva napsány v kastilštin. Ve svých básních, složených pe(
r. 1532, Fabula de Mondego (Bajka o Mondegovi), Cangao ;

Virgem (Zpv na Pannu) a ekloze Aleixo pijímá Sá de Mirand;

starý sloh. Následující díla jako Nemoroso (Lesnatý), etné znlk;

a ti elegie, skládané v letech 1552 až 1555, jsou pímá napodoben
Boscána a Garcilasa, jež spisovatel zbožuje. Sá de Miranda zaujím

místo mezi šesti nejlepšími portugalskými básníky. Tebaže cizinec

vyniká v kastilštin svou pesnou formou, upímností cit a opravdo

vou láskou k pírodní kráse, již dovede vyjádit umleckou formou

Jiný stoupenec ital.ské školy je voják GUTIERRE DE CETIN^
( 1518— 1572). Slouže v letech 1542 a 1547 v Itálii a Nmecki
získal si pomoc a pátelství píznivc umní, jako byl kníže Ascol
a Diego Hurtado de Mendoza; avšak povolání vojenské málo mu byli

po chuti, i uchýlil se do svého rodného kraje, do Sevilly, odkud
odešel asi r. 1547 do Mexika. Pstoval prý dramatickou formu, avšaj

ani jeden jeho kus se nezachoval, leda že by snad byl v nkten
americké knihovn. Cetina dovedl podivuhodn obmovat své rýmy
jež mají dokonalou techniku. Jeho obyejný námt je arkadská láska

krása Amarilidina, žalostná váše pastýe Silvia a hoe nymfy Flor
pro Menalku. Zpracovává své námty prost, a stízlivost jeho pí
vlastk je chvályhodná, tebaže pohoršovala slohovou peplnnos
Herrerovu. Tato stízlivost je však vyvážena strojeností, jež hrani
tém se slabostí. Nicmén vyniká ve své znlce, které užívá s mi

strovstvím znamenitjším než Garcilaso, a pojí k nmu hravý pval
málo obvyklý v této manýrní škole.

FERNANDO DE ACUNA (? 1500— 1580) proslavil se svýn

pekladem allegorické básn Oliviera de la Marche: Le Chevalie
dli bere (Smlý rytí), kterou si tolik oblíbil Karel V. Král pp
pro svou zálibu pekládal sám tuto francouzskou báse do španlskt

prosy a poruil prý Acuovi, aby z ní uinil básnický pevod
Dvoan Van Male zpravuje nás, že ást básn Caballero deter
mi na do je založena na prosaickém peklade císaov, a vnucuje takte

mínní, že Acua i jeho pán mají se dlit o est piítanou veršov

niku. Tato historie je sotva pravdpodobná, nebo císa se nikdy ne
nauil dobe mluvit kastilsky, a je nesnadno vit, že by tedy kastil

štiny byl dovedl užívat zpsobem literárn skvlým. Caballere
determinado, který je dobrým píkladem quintillas, byl brzj

jednomysln ocenn; spisovatel však nehledal jiného triumíu na tétí

dráze.* Obtoval nové mód a napodobil až k parodii Garcilasovi

^ Chevalier deliberébyl peložen také Jeronimem de Urrea r . 1555
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liru, cvie se na pastýských ialmajich a chtéje dosáhnouti válnosti

Homerovy ve své básni o volných veriích, naxvané Contienda de
Ayax Telamonio y de Ulises (Spor Aianta Telamonovce s Odyi-
seein). tyi zpévy Boiardova Orlando innamorato (Zamilovaný

Roland), peloicné do kastilitiny, byly pijaty v Itálii s pochvalou;

avAak nejlepái AcuAovy plody jsou jeho znélky. Jedna i nich obsahuje

verš asto citovaný:

Un Monarca, un Imperlo, y una Espada.
(Jeden vládce, jedna íie, jeden meC.)

1 itu zbožná snaha po jednoté byla by snad splnéna, kdyby se dpft-

nólsko mohlo pochlubit etnými osobnostmi tak moudrými a tak do*

konalými, jako byl Feritando de AcuAa.
Mohutnjší osobnost je slavný DIEGO HURTADO DE MENDOZA

nr)()3— 1575), z nejvznešenjších postav literární a politické historie

Španlska. Studoval na universit salamancké maje v úmyslu vstoupit

do stavu duchovního, dal vSak pednost životu innjšímu a našel

píležitost uinit zadost své chuti ve válkách italských. Ješt velmi

mlád, byl vyslán r. 1537 jako mimoádný vyslanec do Anglie, aby

tam uzavel dva královské sfiatky: Jindicha VIII. s vévodkynl milán-

skou, Dorotou dánskou, netei Karla V., a sfiatek dcery Jindicha VIII.,

princezny Marie Tudorovny, s Ludvíkem, princem poitugalským. Když
se posláni nepodailo, ztrávil Mendoza rok 1538 ve Flandrech; rok

na to odešel do Benátek, kde zstal jako vyslanec až do r. 1547,

kdy se stal plnomocným vyslancem u papeže Julia III., s nímž

jednal tak kavalírsky, jako mla Jeho Svatost zvyk jednat se svými
vlastními kaplany. Zastupoval již Karla V. na koncilu tridentském,

kde jasn vyložil církevním otcm, že jest jim jíti pímou cestou, již

jim Španlsko vytklo. V Benátkách byl ochráncem Aldovy tiskárny

a oddal se studiu klasickému. Jediný mezi nkolika Španly, zbh-
lými v arabském jazyku, byl Mendoza pozoruhodným sbratelem.
Obrátil na rub klášter na hoe Athos, aby tam nalezl ecké ruko-

pisy, a dostal je od sultána Solimana Skvlého, a dal pepsat pro

svou knihovnu (nyní v Eskuriálu) tém celou eckou sbírku Bessa-

rionovu. První vydání eckého textu Josefa Flavia (1544) bylo vytištno

podle opis Mendozy, jehož jméno nikdy nebude zapomenuto v leto-

pisech španlské vzdlanosti. R. 1554 vrátil se do Španlska, a na-

stoupení Filipa II. uinilo konec jeho diplomatické dráze.

Jeho zlomyslný a zchytralý duch razí si voln cestu v redon-
dillas, jež okouzlovaly takového soudce, jako byl Lope de Vega, a

jeho skutená síla spoívá ve zpsobu, jímž ovládá tyto formy. Avšak
jeho dlouhý pobyt v Itálii a jeho intellektuální zvídavost vždy bdlá
zavedly ho na neštstí k pokusu o novou metriku. TibuUus, Horacius,

Ovidius, Vergilius, Homer, Pindar a Anakreón vstupují po dobrém
nebo po zlém do služby Mendozovy v jeho listech, ve Fabulade
Adonis (Bajka o Adonisovi) a Hipómenes y Atalanta (Hipo-

menes a Atalanta). A nestkví se nejvíce v tchto pseudoklasických

cvieních: asem se odvažuje ukonit své hendekasylaby ostrým slo-

vem (palabra aguda). Avšak duchaplnost jeho humoru zahlazuje



86

všechny technické chyby jeho burleskních básní, které jsou plny roz-

paštilé a zlomyslné veselosti, velmi vzácné u státníka. Cítil-li však

básník, jenž vynikl ve staré mode, povinnost složit tyicet znlek

ve slohu italském, jaké kouzlo asi mla tato novota! Ve sporu obou

téchto typ poesie byla autorita Mendozova rozhodující, ježto pilnul

k cizímu typu a zajistil mu tím vítzství.

Spisovatel, jenž nejurputnji vzdoroval italskému vpádu, byl CRI-

STÓBAL DE CASTILLEJO (1490— 1556), po ticet let tajemník Fer-

dinanda, krále eského. Velkou ást života ztrávil v Itálii, dovedl

však chránit svého národního ducha ped cizími vládnoucími vlivy.

Jestliže pece ponkud ustoupil, tedy nanejvýše tím, že pijal my-
thologickou výpravu svých souasník, než i tu mohl se dovolávat

úctyhodných kastilských pedchdc. Co se však týká formy, je krut
nesmiitelný. Boscán je jeho odstrašujícím píkladem:

El misme confesará

Que no sabe donde va.

(»Sám pizná, že neví, kam jde«.)

O této otázce ml Castillejo ustálené mínní a vysmívá se odpadlí-

km, kteí, jak se mu zdá, zahalují chudobu svých myšlenek do hle-

daných okras. Jeho názorm o této soustav se snad nedostává uri-

tosti, avšak nijaká nepesnost nedovede zmenšit dmyslnost jeho kou-

savosti. Námty, o nichž jedná, jsou dokonale pizpsobeny form
villancicos; není-li neslušný — jako je vEl sermon de Amo-
res (e lásek) — silné se vyznaují jeho verše pknou veselosti a

vtipem shovívavé jízlivým, jež dovede dle poteby zmnit v nená-

vistný výpad nebo oddanou vážnost. Kdyby byl Castillejo žil ve Špa-

nlích, byl by snad býval italské pevaze vážnou pekážkou. Jeho

sarkasmy a výsmšky pišly píliš pozd, a starý vlastenec zemel,

jak iil, jako skvlý, zatvrzelý a bezvýznamný konservativec. Pes svou

porážku nalézá Castillejo stále obdivovatele; zalíbil se Chapelainovi,

byl napodoben Sarrasinem, Bertautem a Voiturem; a zaslouží si svj
úspch, nebo tento opravdový básník skvle zastupuje básnickou

školu, jež má píchu španlské pdy a jež ti století ovládající mó-
da nedovedla zniit.

V jedné ze svých nejjedovatjších znlek pibijí Castillejo na

praný básníka nazvaného Luis de Haro jako literárního jakobína.

Na neštstí nemáme Harovy pokusy v italském slohu, a jeho verše

v Cancionero Nájerov jsou všední výkony po starém zpsobu
kastilském. Básník více podle vkusu Castillejova byl ANTONIO DE
VILLEGAS (zem. asi 1551), jehož Inventario (Inventá) obsahuje

mimo unavující parafrase historie o Pyramovi a Thisbe skvlé verše

spoleenské a nkolik vážnjších pokus ve form deci mas, pozo-

ruhodných dstojnou uhlazeností a pronikavostí. Mistodržitel v Baze,

FRANCISCO DE CASTILLA, souasník Villegasv, soupei s ním ve

snaze dodat nové životnosti starým rytmm; ale jeho Práctica de
las virtudes (Prakse ctností, 1518) a jeho Teórica de virtu-
des (Theorie ctností, 1547), ušlechtilé slohem i myšlenkami, získaly

jenom pomíjející oblibu a jsou nyní nespravedliv zapomenuty.
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Syn )ola Rodriquese, lékae Jana III. portugalského. GREGO-
RIO SILVESTE RODRÍGUEZ DE MESA (1520-1569), skládal

podle pravidel obou ikol. Silveste, jeni, zdá se, nikdy neuiival svého

píjmení, zemel jako varhaník a kapelník pi kathedrále granadské.

Poal mladickým obdivem ke Garclmu Sánchezovi de Badajos a Tor-
resovi Naharrovi a ovládal obratné rodondillu. Jistý Pedro de
dceres y Espinosa ve svém Discurso (Rozmluva), který pedcbáal
Silvestrova Obras (Dila. 1582), upozoruje, že ve Visita de Amor
(Návštéva lásky) spisovatel > napodobil Cristóbala de Castillejo mlové
nepékné o italském upravovánÍ€, ie viak péttoval novinky t toho

dvodu, že byly v oblibé. Je jisto, ie je Silveste svdný jak v jedné

tak i v druhé methodé, že jeho uhlazenost nikdy nezastiftuje jeho

prostotu a že podává dkaz o výjimené dokonalosti v technice oboo
ipsob. Jeho peména je poslední, o které tu minvime. Metrika,

Kterou byl Silveste nevdéné opustil, byla chválena a dokonce jí

i užívali uznaní pívrženci italských zpsob jako Cervantes a I^pe
de Vega, a najdeme ješté v moderní literatue ifastné výkony ve

starých formách. Avšak methody italské se piliá hluboko zakoenily,

aby mohly být napíšt pekonány.
V prose nebylo obdobné revoluce, alespo zdaleka nebyla tak prudká.

Columellova tradice byla obnovena chránéncem Cisnerosovým, obro-
nikem (beneficiado) talaverským, GABRIELEM ALONSEM DE
HERRERA (zemel 1534) v jeho Obra de Agricuitura (Dílo

o zemdélství, 1513), kde jedná o technických pedmtech s bohatou
znalosti vci a darem jasného vykládání, jež mu vyneslo pochvala

uené Evropy. Dlouho potom, koncem vlády Karla V., našel Herrera

nástupce v Andrésovi de Laguna (1499— 1560), jenž si získal velkoa

povst jako léka v Metách a jehož památka spoívá v komentái
k Dioskoridovi (1555), který don Quijote velmi ceni. Laguna v nm
shrnul ne bez uhlazenosti botanické vdomosti své doby.

Starého didaktického zpsobu užíval JUAN LÓPEZ DE VIVE-
RO PALACIOS RUBIOS (? 1450— .> 1525), jehož Tratado del es-

fuerzo bélico heróico (Pojednání o hrdinné válené odvaze),

pseudofilosoíická studie o pvodu a povaze válené odvahy, je napsán
jasn a svže. Vtší talent má FRANCISCO LÓPEZ DE VILLA-
LOBOS (1473—1549), poktný žid, pidlený k císaskému domu jako

léka, který vedl ilé odborné spory s Rodríguezem, otcem Silve-

strovým. Ped r. 1515 peložil Lopez de Villalobos Plautova Am-
phitruona ar. 1524 piinil poznámky k prvním knihám Pliniovým

takovým zpsobem, že na sebe pivolal hromy Hernána Núieze. Jeho
verše vCancionero Nájerov jsou prostední ceny, horší než rýmy
(v arte mayor) jeho spisu Sumario de Medicína (Soubor lé-

kaství, 1498), který Ticknor neznal, tebaže se zmiuje o Tre-
cientas Preguntas (Ti sta otázek, 1546) od Alfonsa Lópeze de
Corelas a Quatrocientas respuestas (tyi sta odpovdí, 1543)
od Luise Escobara, jež jsou odvozeny ze Sumaria. Avšak nejlepší

dílo duchaplného lékae je jeho Tratado de las Tes Grand es
(Traktát o tech velikostech, 1543), to jest o výmluvnosti, duchu
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protivy a smíchu, kde se jeho pátelský humor, hravá fantasie a zlo

myslné pozorování projevují po milé stránce.

Letora ráznjší jeví se ve spisech FERNANDA PÉREZE DE
OLIVA (1492— 1530), jenž uil nejprve na universit paížské, pal

byl rektorem na salamancké universit a jenž se honosí tím, že prose

ti tisíce mil hledaje vdu. Jeho zlomkovitý Diálogo de la Digni
dad del Hombre (Dialog o lidské dstojnosti), který byl napsán

aby dokázal, že má kastilština stejnou cenu jako latina jakožto pro

stedek vyjádit transcendentní rozhovor vedený mezi Aureliém, An
toniem a Dinarkem, je dobrý píklad chladné, ciceronské a odmení
prosy, a pokraování tohoto díla od Francisca Cervantesa de Salazai

z r. 1543 je v témže slohu; avšak nadvláda církevní latiny byla pílii

dobe zajištna, aby mohla být zvrácena první ranou.

Proslulost Olivová je jen místního významu. Úední kronikái

Karla V., Astuan ANTONIO DE GUEVARA (zem. 1545), františ

kánský mnich, jenž se stal biskupem v Cádizu a pozdji v Mondo
ftedu, získal si evropskou povst. Jeho Marco Aurelio con e

Reloj de Prin c i p es (Marcus Aurelius neboli orloj knížat, 1529), di

daktický román s hrdinou Markem Aureliém byl složen, aby povzbu
dil spisovatelova ochránce k napodobení ctností nejuenjšího muž(

starovku. Na neštstí vydával Guevara svj Horloge des Princei
(Orloj knížat) za autentickou historii pedstíraje, že je to pekla(

florenckého rukopisu, který neexistoval. Byl usvden nepáteli tal

rznými, jako dvorním bláznem Francesillem de Zúíiga a profesoren

sorijským Pedrem de Palma, jichž CartasCensorias (Censorské listy

1540) odhalily zlomysln tento podvod. Avšak tyto kritiky byly spo
átku omezeny na Poloostrov: peklady Guevarova díla byly nesetné
Francouzská verse Reného Berthauta vyšla r. 1551 pod názvem Livr(
dorée de Marc-Aurle (Zlatá kniha Marc-Aureliova), a lord Ber

ners uinil ji známu v Anglii o ti léta pozdji.* Libro Aurec
prošel svtem. Guevara je upímnjší ve své Década de los Cé
sares (Deset císa, 1539), tebaže tam vkládá málo svdomití
vlastní výmysly, což dlá také ve svých Epistolas familiarei
(Dvrné listy, 1539), z nichž první kniha byla peložena do fran

couzštiny Gutterym r. 1556. Otepaná místa jsou hojná v tchto Li

stech, které, tebaže by se ješt tak nejspíše daly íst z Guevarovýct
dél, jsou nudné pro hromadní píklad spolu nesouvisících; staly s(

však tak oblíbené, že se jim íkalo Lettres dorée s, aby se ozna

ila jejich vzácná cena. Montaigne pravil, že »ti, kdož je nazvali zla
tým i, soudili o nich jinak než on«; ale ml opravdový obdiv prc

spisovatele, z nhož si vypjuje místa s nenuceností, ve které ho an

Brántome nepedstihl. Guevarovi byla piítána jistá nepímá zodpo
vdnost za strojenost, jíž byla pozdji stižena anglická prosa, a je ne
sporno, že ho Angliané mnoho etli v pekladu Northov; ale pro-

tože nadužívání antithese je tak staré jako svt — nebo alespo
jako Plato — a ježto se tyto literární nemoci stále vracejí, nezdá se

* Libro Aureo byla peložena do arménštiny Kaprielem Hamuzas
bianem v Benátkách r. 1738, dv století po uveejnní originálu.
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pfiliA nutno pi£ÍHli jich obnoveni na i^kor nového ipisovatele.

Ncchmc stranou tyto iporné domnénky a sjíAtéme Goevarfiv velmi

akutený vliv, který mely dva jeho apiiy f 1539, podivobodného roku

(annua mirabilia) Guevarova: Menoiprecio de Corle y Ala-
banza de Aldea (Pohrdáni dvorem a chvála venkova) a A via o

de privadoa (Rada milcm). Louii Clément upoxorAoJe, fe byly

napodobeny Jeanem de Taille v Courtiaan retiré (Dvoan v úitrani,

1574), dležité básni v hiitohi francounké satiry.

Rychle pomiAme literární nároky Pedra de Mejia (1502—1552),
jehoi HIstoria Imperiál y Cesárea (Historie imperator a

caesarA 1547) je jenom dobrá iivotopisná kompilace císa Hm*
ských od Césara do Maximiliána, a nároky Floriána de Ocampo (1499
až 1555), kanovníka zámoského, který vzav za východisko potopa

nemohl pirozené dovésti práci: Libro de grandezas y cosas
memorables de Espafla (Kniha o velkých a pamtihodných v-
cech ^panlských, 1544) dál než k dobé ímské. Co do formy nelze

nic vytýkat dilu Comentarios de la guerra de Alemania
(Poznámky o válce némecké, 1548) Luise de Ávila y ZúAiga (zem.
15C0 ?), které jest svdectvím pozorovatele pronikavého, ale stranického.

V základe je suchá kritika Karla V. o této knize správná: >Má hrdinství

nevyrovnají se hrdinstvím Alexandrovým, ale . . . jemu se nedostalo

itéstl mít životopisce, jako je mj.c Af je tomu jakkoliv, zalíbeni

Ávilovo v Karlovi nekazí jeho uhlazený a pevný sloh. Dobytí Ame-
riky zplodilo adu historických vypravování. Gonzalo Fernández de
Oviedo y Valdés (1478— 1557), jenž byl tajemníkem Gonzalva z Kor-

dový, podává úední líení událostí Nového Svéta ve své Historia
generál y natural de Indias (Všeobecná a pírodní historie

Indií, 1552); hledisko vyšší zaujal biskup chiapský, BARTOLOMÉ DE
LAS CASAS (1476— 1566), jehož výmluvná obhajoba ve prospch
domorodc Ameriky nazývá se: Brevíssima relación de la

destrucción de Indias (Kratiká zpráva o zkáze Indii, 1552),

avšak historie zde ustupuje polemice. Jeho Historia de las In-

dias (Historie Indií), dílo pojaté v duchu širším, nebyla vydána do
r. 1875-1876. Slavný HERNANDO CORTÉS (1485— 1554) El
Conquistador (Dobyvatel) byl muž inu, jehož úední zprávy

o záležitostech mexických jsou obratn složeny a rázn psány. Nalezl

chvaloeníka ve svém kaplanovi, Franciscu Lópezovi de Gómara
( 1510— 1560?), jehož zajímavá Conquista de Méjico (Dobytí

Mexika, 1553) je naprostá chvála jeho pána, kterého povyšuje v ne-

prospch jeho spolených druh v dobrodružství. BERNAL DÍAZ
DEL CASTILLO (asi 1568) tvoí k tomu pravý opak. Jeho Histo-
ria verdadera de la conquista de la NuevaEspaa (Prav-

divá historie o dobytí Nového Španlska), uveejnná popr\é r. 1632,

je skvlý píklad vojenského rozhorlení. Otevete ji namátkou a pa-

dnete na takovýto protest: » Kroniká Gómara ve své historii praví

zde práv opak toho, co se skuten stalo. Kdokoli ho te, pozná^

že píše dobe a že, kdyby byl dobe zpraven, mohl by podat svoje

fakta pesn, ale takto jsou to jen Iži.c Zejmá estnost a prostota
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starého vojáka, jenž se úastnil stodevatenácti potyek a nemohl

usnout le ve zbroji, je krajné pesvdující. Za našich dn byla této

knize vrácena vážnost potomkem conquistador, Josém Marií de

Heredia, jehož francouzský peklad je opravdu pozoruhodný.

Bájená vypravování, která picházela o Západní Indii, vzbu-

zovala v lidu zálibu pro bajky a divy. Páez de Ribera pipojil k Ama-
disovi de Gaula šestou knihu pod názvem Florisando (1510).

Feliciano de Silva, jenž ml dar výmyslu a cit pro lidovost, napsal

knihu sedmou, devátou, desátou a jedenáctou: Lisuarte de Gre-
cia (1510), Amadís de Grecia (1530), Florisel de Niquea
(1532) a Rogel de Grecia (1536-1551). Byl by jist pidal

osmou, kdyby nebyl býval pedstižen druhým Lisuartem (1526)

od Juana Díaze. Pipouští se všeobecn, že se ada koní tináctou

knihou, jež stála v knihovn Montaignov, Silves de laSelva,

(1546) od Pedra de Luján, spisovatele knihy Leandro el Bel
(Krásný Leander, 1563), pokraování Lepolema (1521), který jako

Don Quijote prý byl peložen z arabštiny, Lepolemo je bez rozdílu

piítán Alonsovi de Salazar a Juanovi Molinovi; životopiscm a uen-
cm sluší rozhodnout tuto otázku autorství — zajímavou pro faráe

z Dona Quijota, jenž odsoudil tento svazek pod jeho jiným ná-

zvem: El caballero de la Cruz (Rytí kíže).

Souasn s Amadisem byla uveejnna ada knih, jež poíná
Palmerinem de Oliva (1511), kterého nkolik latinských verš
v prvním vydání piítá neznámé žen z Augustobrigy; mže však

rovnž být dílem Francisca Vázqueze de Ciudad Rodrigo, jak se

praví v druhé knize této ady: Primaleón (1512). Je rovnž možno,

že byl napsán Palmerin de Oliva a Primaleón uvedenou ne-

známou spisovatelkou, — dcerou truhláovou, podle Francisca Deli-

cada, — a že Vázquez ob knihy opravil.^ Neznámý spisovatel roz-

víjí vypravování v Crónica del muy valiente Platir (Kronika

o velesilném Platirovi, 1533), kdežto Moraesv Palmerin de In-

glaterra (1547—1548). o nmž jsme již mluvili (str. 70) uzavírá

kruh. To jsou jenom nkteré píklady mezi etnými výstednostmi,

bláznovství to se však rozšíilo do té míry, že Karel V., tebaže se

podivoval knize Jerónima Fernándeze: Don Belianís de Grecia
(1547), byl nucen chránit Nový Svt proti vpádu knih tohoto druhu.

Tato metla trvala až do r. 1602, kdy Juan de Silva uveejnil Pol
cisne de Boecia. Jakkoliv se nám tyto rytíské romány zdají bea

cenné, je jisto, že vtšinou staly se velmi vzácným svdectvím na<

šení, jež vyvolávaly.

Kdežto tyto rytíské romány a pokraování Celestiny
množily, poal nový literární útvar pikareskním románem La vida
de Lazarillo de Tormes (Život Lazarilla z Tormesu), jehož pi-,

ítání Diegovi Hurtadovi de Mendoza bylo spravedliv zamítnuto

1 Všeobecn se íká, že je Don Polindo (1626) pokraováním Pri-

maleóna. Don Polindo, asto sluovaný s P ole ndem, italským románem
Pietra Laura, uveejnným v Benátkách 1566, nepatí však do ady Palme-
rin : viz pozoruhodnou studii Purserovu, Palmerin of England, Du-
blin a Londýn, 1904.
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tforel-Fatiem. Spisovatel, datum a misto uveejnént tohoto díla jsou

nejisté. První známá vydáni vyála v Alcalá de Hcnares, Burgosn a

Antverpách, váechnu ti r. 1554. Bylo jisté jeété divjii vydáni, jei

viak nebylo do»ud nalezeno. Tato kniha je vlastni životopis Lazara, jeni

li(, co zkusil jako prvodce slepce, pak jako sluha rzných osob, ze-

jména lakomého knézc, hladového rytie a prodavae odpustk; lou-

íme se s nim >na vrcholku Štstnyc, když zastává královské místo

— oficio reál — veejného vyvolavae mésta Toleda. 2^ se, ie

je Lazarillo de Tormesv jiných ástech ne tak dílo p&vodnf

jako spláe skvlé pepracování bžných listních vypravování. Takto
vSak pežil své soupee, nebof je tak zábavný a tak pvabný jako ve

chvíli svého uveejnní. Stvoil typ komické epopeje v prose, a jeho

chladná strunost, jeho ostrý cynismus a píkrý vtip pinesly pékné
ovoce. Zavedl modu, která se pak šíila v jiných zemích a ml átésti

vyvolat mistrovské dramatické dílo, protože Gerbrand Bredero z nho
erpal látku pro nejlepší z holandských komedií: De Spaanche
Brabander Jerolimo. Špatné pokraování vyšlo beze jména
spisovatelova v Antverpách r. 1555, a jiné nudné od Juana de Mna,
který si vzal na mušku inquisici, bylo vydáno 1620 v Paíži; ale

mladý dareba musil se dokati Alemána a Quevedy, aby našel šastné

napodobitele.

Abychom nalezli jiné píklady dobré prosy, je teba nechat zá-

bavných knih a obrátit se k mysticismu, z jehož prvních pedstavitel

je apoštol Andalusie, velebný JUAN DE ÁVILA (1502—1569), který

studoval na universit v Alcalá a proslavil se svým hlásáním evangelia

v Granad, Kordov a Seville. Nepatrná píhoda mu zabránila odplout

do Ameriky s biskupem Tlaxcalským, a jeho nevhodná horlivost mu
vynesla, že byl uvznn inquisici. Jeho Epistolario espiritual
(Duchovní listá) ukazuje, jak se mže náboženské posvcení spojit

s praktickým smyslem, s dvtipem a nejvzácnjší dobrotou. Dlouhé

usilovné kázání nevzdlaným rybám zachránilo Juana de Ávila ped
asijskou slohovou peplnností Guevarovou, a tebaže byla jeho duše

zamstnána zájmy vyššími než literárními, stal se mistrem v umní
pizpsobit nejprostší jazyk nejvznešenjším námtm.

V oboru opaném vyznamenává se JUAN DE VALDES (narodil se

v Cuence, zemel r. 1541), pi dvoe Karla V. a podezelý z hetero-

doxie v oích vtšiny dobrých Španl; tak jako jeho bratr Alfonso,

jenž sdílel tytéž názory, setrval ve službách císaových, a proto není

teba vit historce vypravované Franciskem de Encina, podle níž

Valdés považoval za nutno opustit Španlsko pro své názory. Jeho
první dílo Diálogo de Mercurio y Carón (Rozhovor o Merku-
riovi a Charonovi), napsané snad za spolupracovnictví bratrova, je

dmyslná bajka po zpsobu Lukianové, s reminiscencemi na kus od
Gila Vicenta. Oplývajíc politickými a náboženskými narážkami, plnými

zloby a sesmšujíci zloády v církvi a státu, je jedním z nejpknjších
dl v prose, jež zplodila tato doba. Slohem s ním soupeí Boscánv
peklad C o r t e g i a n a, ale Valdés pedí Boscána obratnou stavbou

svých souvtí, malebností a umírnností svých epithet a rznosti svých
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kadencí. Jenom Cervantes mohl by ho v jistých bodech pedit, ale

Cervantes je spisovatel velmi nestejnomrný, kdežto Valdés je vždy

úzkostlivý a bdlý. Rovnž Valdés ml by býti poítán ne-li naprosto za

prvního, alespo mezi první mistry kastilské prosy.

Že nebylo jedno z jeho nejznámjších dl Ciento y diez
Consideraciones divinas (Sto deset božských úvah) vytištno

nikdy celé v originále, je vskutku podivno,^ Bylo však peloženo do
italštiny a anglitiny (1638) a líbilo se velice básníku Jiímu Herber-

tovi, který doporuuje »Signora Johna Valdessa* jako > opravdového
sluhu božího*, > neznámého ve vlastní zemic a povolaného, >aby kvetl

v této zemi svtla a evangelia, mezi vyvolenými Boha*. Ráz této knihy

vysvtluje, že nevyšla v kastilštin, a pvab, který mla pro Herberta,

pochází spíše z jejího oddaného asketismu než z jejího unitáského
ducha. Valdés, quaker své doby, vdí mnoho za svou nedávnou ob-

líbenost Wiffenovi, který slyšel poprvé mluvit jakéhos spoluvrce
o Consideraciones jako o »starém díle Španla, jenž zastával

podstatn zásady Jiího Foxa«. AC jsou tu jakékoliv chyby, je to logický

výklad vznešeného mysticismu a zárove i mocná studie psychologická.

Originál knihy AI fa beto cristano (Kesanská abeceda) rovnž
se ztratil; ale nicmén je toto dílo zajímavo, a již pro nic jiného než

že spojuje Valdésa s jeho pvabnou žakou Giulií Gonzagovou a snad

Vittorií Colonnou. Mluvit o jiných náboženských spisech Salterio
(Žaltá), zlomkovitých pekladech list Pavlových a ostatním není zde

na míst.

V oboru jiném a mén nebezpeném vdíme Valdésovi za za-

jímavý Diálogo de la Lengua (Rozhovor o jazyce), složený

v letech 1535— 1536, ale tištný poprvé 1737. O tináct let starší

než Defense et Illustracion de la langue frangaise
(Obrana a vysvtlení jazyka francouzského) od Du Bellaye je Diálogo
spíše výraz individuálního mínní nežli projev strany. Doporuuje
vystíhat se archaism, rozvážn rozmnožovati poklad slovní a pe-
devším zavrhnout strojenost. Jako památka literární kritiky je toto

dílo dležitjší než rozhovor, který vedou v knihovn Dona Quijota

fará a lazebník. Tém ve všech pípadech schválilo potomstvo
osobni soud Valdésa, jenž je nejstarším španlským kritikem a jedním

z nejlepších. Nespokojil se toliko s prostým zaznamenáním dojmu:
vede svj dialog s mimoádnou obratností dramatickou. Dvoanská
pvabnost dvou Ital, Marcía a Coriolana, vojenské zpsoby Pachecovy
(nebo Torresovy), neúnavná dvtipnost, hrdý vtip a pohrdavý klid

samotného Valdésa, to vše je podáno s vzácným štstím. Poprvé
v kastilské prose nalézáme spisovatele, který je naprostým mistrem
ve svém umní, získav si vlastnosti, jež dává styk s rznou spole-
ností. Svou pirozenou silou a svým dokonalým provedením pedsti-

huje Valdés prosaiky vlády Karla V,, ba i pozdji je nesnadno nalézti

nkoho mu rovného.

' BQhmer vydal ticet devt kapitol v Traditos (Bonn, 1880);
o šedesáté páté srv. Menéndez y Pelayo, Historia de los Heterodoxos
Espaioles, Madrid, 1880, sv. II., str. 376.



KAPITOLA VIII.

Doba Filipa II. (1555—1598).

Ve Španlsku jako jinde zufil staletý spor mezi klasicismem a

romantismem. Jako se básníci stavli po bok Boscánovi a Garcilasoví

nebo po bok Castillejovi, tak i spisovatelé dramatití prohlašovali se

pru uso an t iguo nebo pro uso nue v o. Straníci starého zvyku sklá-

dali svou nadéji do peklad v prose. Vidli jsme, že Villalobos peklá-

dal ( 1514) Plautova Amphitruona; Pérez de Oliva znova zpra-

coval toto dílo (1525) a podal peklad Euripidovy Heku by a Sofo-

klový Elektry (1528). Na stran tchto spisovatel, jichž snahy byly

podporovány uenou .školou, která skládala latinské komedie, byli ná-

stupci Encinovi a Lucase Fernándeze. HERNÁN LÓPEZ DE YAN-
JGUAS ( 1480— 1550), jehož básnická verse knihy Bocados de
oro stala se známa pod názvem Bocadillos de oro (1518),

je snad první, kdo napsal opravdové auto ve své Farsa sacra-
jmental en cop las (Posvátná hra v slokách, 1520), a složil ve

jFarsa del mundo (Svtská hra, 1524) nejistší z allegorických

l; dramat. Josefina ( 1540) od MICAELA DE CARVAJAL vykládá

jpo zpsobu klasickém historii o Jo'sefovi a jeho bratích; spisovatel

ijv ní kresli obratn povahy, a jeho dialog je živý; pipomínáme si

však hlavn, že rozdlil kus na tyi jednání. Talent jinak plodný byl

fknz DIEGO SÁNCHEZ DE BADAJOZ (zem. ? 1548?), jehož dvacet

osm moralit, frašek a dramatických allegorií vyšlo pod názvem Reco-
pilación en metro (Sbírka básní, 1554); toto dílo dokazuje, že

jeho spisovatel znal divadlo Gila Vicenta, akoli obhroublosti v jeho díle

(neku-li nestoudnosti) jsou zcela jeho vlastní. Toto prostinké umní
'dojimá toliko pro úiny inspirované svou nepstovanou silou a svou

zcela prostou vírou. V tomto druhu, kde jsou posvátné námty zpracová-

vány ne bez neodvislosti, uinili pokusy Orozco, Palau, Pedraza, Juan

Jaime Ferrus a jiní, které sotva známe, a neznámí, jichž devadesát kus,
dlouho pohbených v Madrid, bylo konen vytištno péí Roua-

netovou. Zíkáme se soudu o Vascovi Díazovi Tancovi de Fregenal,

protože jeho vydané spisy nelze tém nalézt; tak je tomu i s Vi-
drianou od Jaima de Huete, s Radianou od Agustína Ortize a

•; Tideou od Francisca de las Nataš — tí spisovatel, které poí-
le k žákm Torrese Naharra. Veselý zpáteník Cristóbal de Castil-

^,0 napsal frašku Costanza, z u!l známe jenom výtahy pozoru-

nodné jak svou neslušností tak svým výborným provedením: i jeho

Dokládáme za píslušníka školy Naharrovy.
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Preteo y Tibaldo (Preteo a Tibaldo, 1553), poaté Perer

Álvarezem de Ayllón a dokonené Luisem Hurtadem, který dodlal ro\

nž Las Cortes de la Muerte (Snm smrti, 1557) od Micaela d

Carvajal, je suchopárná pastýská hra; Tragedia Policiana (1541

Hra o Polician), prosaická nápodoba Celestiny od Sebastian

Fernándeze, je asto piítána Hurtadovi, o nmž mžeme íci, že s

nieho nedotkl, aby to nezkazil. etní dramatití spisovatelé této dob
jsou dnes jenom pouhá jména: etná dramata úpln se ztratila -

vestigia nulla. R. 1548 žádali kortesové valladolidští, aby byl

zamezeno tištní nemravných komedií. Toto cudné pání bylo vj

slyšeno. Mnoho kus bylo potlaeno; ostatní, které unikly zkáze, zi

chovaly se jenom v jediném exemplái; ale pes tyto pekážky pc

zvolna vyvíjelo se národní dramatické umní.
Encinovy eklogy byly pedstavovány ped neetnými aristc

kratikými diváky; dosti nepístojné kusy Sebastiána de Orozco byl

hrány v kláštee toledském. Musíme však hledati jinde prvního lide

vého dramatického spisovatele, a Lope de Vega nám ho ukazují

» Komedie poíná u Ruedy, kterého mnoho ješt dnes žijících lic

slyšelo.* Zlatotepec LOPE DE RUEDA ( 1510— ? 1565) narodil s

v Seville. Pidal se k tlup herc, jež cestovala od msta k msti
pozdji však stal se z nho dokonce autor de comedias — t.

byl zárove hercem, editelem a spisovatelem. Aspo jeden z jeh

pas os byl prý napsán r. 1546, ale o jeho jmén dje se zmínka poprv

r. 1554, když hrál v Benaventu ped pozdjším Filipem II. ped jeh

cestou do Anglie. R. 1558 je v Segovii, roku následujícího v Seville

r. 1561 pijde do Toleda a Madridu, odkudž odejde do Valencii

Ve Valencii zstal dosti dlouho, tak že se mohl dvrnji seznám

s Timonedou. Dne 21, bezna 1565 uinil závt, a neslyšíme ji

o nm po tomto datu, které je asi pibližn datum smrti, O jeh

soukromém život ví se jen málo, ehož snad ani není nutno plli

litovat. Zdá se, že byl dvakráte ženat, a první jeho žena — juglc
resa zvaná Mariana — stala se milenkou vévody de Medinaceli, n

jehož vykonavatele závti v letech 1554— 1557 dorážel manžel, kter

se dožadoval odškodného. Pedstavovali bychom si, že Rueda jako vl
šina jeho soudruh vedl málo poádný život, ale dva dvody tom
odporují. Svdkové pi ktu jeho dcery 1564 zastávali vážené úadj
a nejslavnjší z jeho obdivovatel prohlašuje, že byl pohben v ke

thedrále kordovské — což ukazuje asi na jistou ctihodnost. Akoli t

archiv kapituly nepotvrzuje, je možno, že není nic nepesného v tvrzer

Cervantesa, který, když byl promluvil s nadšením o he Ruedové

popisuje hmotné podmínky scény; »Za as tohoto slavného španlské

ho herce veškera výprava autora de comedias byla uložena v pytl

Skládala se asi ze ty beraních usní, bílých a vroubených zlaceno

kozí, ty brad a paruk a ty pastýských holí. Hry byly jakés

eklogy, promlouvané mezi dvma nebo temi pastýi a jednou pa

stýkou , , , , Nebylo osobností, jež by vystupovaly anebo se zdál

vystupovat ze stedu zem zpod divadla: samotné divadlo skládal

se ze ty lavic, pes které bylo položeno nkolik prken. Nebylo vid
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•e.itupovat I nebe obUky neioucí andly nebo dole. Pondl tvoHla

itará pokrývka, napiatá na dvou provazech, ta nli stáli hudebnici,

kteí zpívali ndkteré itaré romance bez prAfodu kytary.

«

Tento popil je dostatené petný, akoli úfedni li»tioy m-
Efihované v Seville dokazuji, ie Cervantea nevédomé zkresluje nékteré

podrobnosti, coi nepekvapuje u lovka, který vypravuje vzpomínky
Btdesát let staré. Misto v Crónica de los hechos del Con-
destable Mig^uel Lucas de Iranzo (Kronika o inech konde-
stabla Miguela Lucase de Iranzo) dokazuje, ie se hereky objevovaly

na jevišti ve starých momos a entremeses. Ale španélé sdíleli

s Araby názor, ie ieny máji zfistat doma. Že byl Rueda prvni, kdo
se zaídil na namésti, vysvtluje, ie dával hrát ienské úlohy mladým
hochm. Kucda prvni ve Španlsku poal hrát divadlo za bílého dne.

V jeho Eufemii sluha Vallejo pimo vybizi obecenstvo: ^Vy, kdoi
posloucháte, jdete obdvat, pak se sem vrate, chcete-li vidt, jak

bude hlava sraiena zrádci a lovk poctivý propu.4tn na svobodu.*

Od té doby stalo se divadlo národním zízením.

Rueda je asto nazýván el excelente poeta, a máme pí-
klady jeho verš v Prendas de Amor (Zástavy lásky) a Diálogo
sobrc la Invención de las Calzas (Rozmluva o vynálezu no-

havic). Farsa del Sordo (Hra o hluchém) vložená Fuensantou
del Valle do vydáni dél Ruedových, je pravdpodobné od kohosi ji-

ného. Cervantes chváli Ruedovy versos pastoriles (pastýské
verše), nemáme však nijaké ukázky tchto verš nei Prendas de
Amor a zlomek citovaný samotným Cervantesem v Los Batos de
Ar gel (Alžírské lázn). Rueda nepežil jako básník, nýbrž jako pa-

triarcha španlského divadla. Na svj as a postavení byl velmi

vzdlán a dosti etl. Lope de Vega naznauje, že Rueda etl Theo-
krita; je to možné. Zejmjší jsou reminiscence na Plauta v p a s o,

které Moratín nazývá El Rufián cobarde (Zbablý niema): Mi les
gl oi osuš je pímý pedek vychloubae Sigiienzy. Melo se za to,

že pro svj výbr italských námt šel Rueda za píkladem Torrese

Naharra: jeho dluh vi Italm je mnohem pímjši. Eufemia tkvi

v Decameronu, a námt je totožný s Cymbelinou. Arme-
lina pochází z Attilie od Antonia Francesca Ranieriho a z Servi-
giale od Giovaniho Marie Cecchiho. Los Engaf^ados (Oklamaní)

je napodobení Gl' Ingannati, díla složeného r. 1531 jedním nebo
nkolika Intronati, leny jakési literární akademie v Sien; a

Medora je verse Zingary od Gigia Arthenia Giancarliho^

' Na tyto prameny ukázal L. A. Stiefel (Zeitschrift fQr
n i s h e P h i 1 o 1 o g i e, sv. XV., str 183—216 a sir. 318—343).

G i ano ar 1 i, III. 16.

FALISCO. — Padrone, o che la

imaginatione m'inganna, o pur quella

é la vostra Madonna Angelica.
CASSANDRO. — Sarebbc gran

cosa che la imaginacione inganasse
me anchora, perch'io voleva dirloti,

etc.

Rueda, Escena m.
FALISCO. — Sefior, la vista ó la

imaginación me engafta ó es aquella

vuestra muy querida Angelica.

CASANDRO. — Gran cosa seria

si la imaiginacion no te engafiase.

antes yo te lo queria decir, etc

m
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Ani ve svých verších ani ve svých italských nápodobách neod-

haluje se Rueda doopravdy. Historické dležitosti dosáhl tím, že vy-

myslil p a s o, dramatickou mezihru, jež spoívá na njaké prosté epi-

sodé: hádka mezi Torubiem a jeho ženou Aguedou o prodejní cen
oliv dosud nezasažených; pozvání k obdu, jež bylo uinno Xáquimovi,

studentu bez halée. Nejlepší Ruedova díla jsou obsažena v Deleitoso
Compendio (Zábavná píruka, 1567) a v Registro de Repre-
sentantes (Rejstík herc, 1570), které ob vydal jeho pítel

Timoneda. V jeho dlouhých kusech je úinek mén veselý; Colo-
quio de Camila (Rozhovor o Kamile) aColoquio de Timbria
(Rozhovor o Timbrii) jsou prodloužené pas os, zmaten rozvinuté a

beze vší úmrnosti. Ale i zde najdeme živý posteh divadelních hodnot,

kdežto výstednost námtu je zvýšena bodavým dialogem a ráznými

úslovími. Archaická vn, istota a mohutnost Ruedovy prosy pispívá

k tomu, že víme, že etl s prospchem Celestinu. Lista se od-

važuje na tolik rouhati, kolik si dobrý Spanl mže dovolit, zaraduje Rue-

du do téže ady jako Cervantesa; je však nepoprno, že mu Cervantes

za leccos vdí. Nicmén, a je jakkoli vábivá tato vta, a je jakkoli

svdný jeho duch realismu a jeho snadná invence, hlavní zásluha

Ruedova spoívá v tom, že položil první kámen opravdového Španl-

ského divadla a že jeho dramatická soustava stala se hlavním initelem

v intelektuální historii svého národa.

Ml soupee a napodobitele: Šebestiána de Orozco (asi 1550),

který zdramatisoval velmi volným zpsobem episody pojaté do evan-

gelia svatého Jana a svatého Matouše; Juana de Pedraza, jehož Danza
de la Mu e rte (1551) je pravé auto; konen nkolik spiso-

vatel jako Andrése de Prado a Diega de Negueruela, kteí jsou za-

stoupeni jeden kusem: Farsa llamada Cornelia (Fraška zvaná

Cornelia), druhý Farsa llamada Ardamisa. Spisovatel hry C o m e-

dia de Sepúlveda, založené na Nigromante od Ariosta a Gli
Inganni od Secchiho (které byly piítány Lorenzu de Sepúlveda,

sbrateli romancí, vydaných v Antverpách 1551), byl pívrženec

smru italského po zpsobu Raedov; podobné vlohy najdeme u Luise

de Miranda, jehož Comedia Pródiga (O marnotratném), vytištná

r. 1554, ale napsaná o njakých deset let díve, pochází z Figliuol
Prodigo od Cecchiho. Volný napodobitel je Alonso de la Vega

(zem. 1566), rovnž herec-špisovatel, jehož Tolomea pedchází

Ruedovu Medoru, kdežto jeho Duquesa de la Rosa (Vévodkyn
de la Rosa) dává Ruedovi myšlenku pro jeho Catalán Valeroso
(Statený Katalánec). Od Pedra Navarra (i Naharra), kterého adí

Cervantes bezprostedné za Ruedu, zbývá jenom La Marquesa de
Saluzia llamada Griselda (Makýzka de Saluzia^ zvaná Griselda),

veršované drama o tyech jednáních, které se zachovalo v pozdním

vydání (1603), jehož jediný exemplá byl nedávno nalezen. Florisea

(1551) od Francisca de Avendafto dávno byla by zapomenuta, kdyby

nebyla prvním píkladem ipanlského kusu, rozdleného ve ti jednání,

kterážto ustálená ivyklost se ujala, a jejíl platnosti se dovolávali po-

zdjší básníci, jako Artieda, Virués a Cervantes.



Pccii^ovali historickou dúlcžitom JUANA DE TIMONEDA (asi

15K(;), |)íi('itají( r iiiii výmysl cntreméiu. Je pravda, le uifvá to-

hoto názvu o iivém patu nazvaném: Un Ciego, un Mozo,
y II n P o b r e (Slepec, hoch a chuaa), ale v tomto sméru byl pedstiieo

Andrésem de Prado a Oroskem. Timoneda vidy byl jen pelirým a

in iastným napodobitelem. Název jeho hry Menecmo* dotta*

\c ukazuje, le je kus vypjen od Plauta; jeho Cornelia je žalo-

I na Ariostové Nigromanti, Aureliaje inspirována Torresem
.,...urrem, oblíbená Oveja perdida (Ztracená oveka) je moralita

na podobenství o ztracené ovci bez nejmenil známky pvodního
icováni, a pi každém kroku shledáváme »e v Timonedové díle se

>ininkami na Kuedu, jehoi pasos tiskl. Jeho Patrafluelo
(Mluvka, 1576), sbírka dvaceti vypravováni z tradice nebo upravených

podle nových spisovatel jako Alonsa de la Vega, je dobe mlnéná

snaha vyhovét poptávce vyvolané Lazarillem de Tormes.
Pracoval-li Timoneda ve váech oborech, není nespravedlivo se do-

mnívat, že zaujimaje vedle literárního i hledisko obchodní, byl veden

jak touhou zaopatit svým odbératelm novinky tak i svým bystrým

a zvídavým duchem. V každém pípade, akoli nebyl osobitý, jeho bez-

starostná živost zcela jinak se zamlouvá než nudné žerty Andrése de

Prado a jeho druh.
Pacheco poznamenává, že Juan de Malara (1525— 1571), uitel

na íikole v Seville, složil »etné tragedie*, bu v latine, bu v kastil-

Stiné; a Cueva ve svém Ejemplar poético (Básnický vzor) udává

jejich hyperbolický poet:

En el teatro mil tragedias puso.

Že by jeden spisovatel, tebas i samotný Lope de Vega, kdy

byl uvedl tisíc tragedií na prkna «, je neuvéitelno; a!e podle vše-

obecného souhlasu byla plodnost Malarova zázraná. Žádný z jeho

kus se nám nezachoval, a mžeme se jediné domnívat podle po-

známky samotného spisovatele, že napsal tragedii nazvanou Absalón
a drama Locusta (1548). Nutno-li, mžeme uznat jeho povést

básnickou podle chvály lidu; nebof co nám zstalo z jeho nápodob
Vergila a peklad Martiala, jsou jen technické výkony. Pro nás je

pedné zastoupen svou Filosofía vulgar (Lidová moudrost, 1568),

výborem ze šesti tisíc písloví sebraných Hernánem Núezem de Gu-
zmán (1555), který tak pokraoval v díle zapoatém Santillanou.

Souasník Biasco de Garay pokusil se již dokázat, jaké byly prostedky
jazyka, otisknuv ve svých Cartas en Refranes (Listy v píslovích,

1545) ti dopisy veskrze složené z píslovených vt, a Libro de
Refranes (Kniha písloví, 1549) od Pedra Vallese je pokus v témže

smru. Za našich dn bylo odhaleno nesmírné bohatství kastilských

písloví v Refranero generál (Obecný sborník písloví) od Scar-

biho a v nmeckém díle: Altspanische Sprichworter od Hal-

lera. Ale žádná novjší ani úplnjší sbírka nezatlaila komentá Malarv.

Jeho žák JUAN DE LA CUEVA DE GAROZA (r 1550-.> 1609)
znané ho pedstihl. Praví se, že miloval Felipu de la Paz (kterou

J. Fitzmaurice- Kelly : Djiny španlské literatur)". 7
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oslavoval pod jménem Felicia), že ztrávil nkolik let (1572—1577

v Americe, byl na Kanárských ostrovech a byl vášniv zamilován d<

Brígidy Lucie de Belmonte, jejíž smrt hluboce ho pohnula. Vše to j(

nejisté. Viaje de Sannio (Cesta Sanniova, 1585) a špatnou sbírko

ballad, které uveejnil v deseti knihách nazvaných Coro febeo di

Romances historiales (Febský sbor historických romancí, 1587

nebudeme se zde zdržovat. Psal pro divadlo od r. 1579 nebo i díve

a jeho dramatická díla vyšla v letech 1584 - 1588. Zavrhl píklac

Senekv jako neumlecký a unavující (cansada cos a); naléhal n;

dramatické spisovatele španlské, aby se zekli abstrakcí a zpracová

valí námty národní bez ohledu na povry ecké nebo latinské. Udá
losti, osobnosti, zápletka a situace a se rozvíjejí bez ohledu na »jed

notnosti*. A Cueva uvedl své uení ve skutek. Nevda, že Carvaja

pišel ped ním, byl pyšný, že zmenšil poet jednání na tyi ;

obohatil drama zavedením množství forem metrických, až dosud n;

divadle neznámých. Co nazývá ingeniosa fábula de Espaft;
— duchaplná španlská báje — je uvedeno v dramatický dj v jeh(

Siete Infantes deLara (Sedm infant z Lary) a jeho Cerc(
de Zámora (Obléhání Zámory), jichž námty jsou vypjeny z ro

mancí, které polovice jeho posluchastva znala nazpamt. Zatím všal

složil již r. 1524 Bartolomé Palau kus na národní thema, His tor i a d(

la Gloriosa Santa O ros i a (Historie slavné svaté Orosie); byl to všal

pokus osamocený a neplodný, kdežto novota Cuevova byla úmyslní

snaha nov petvoit drama a oživit je. Poslání Cuevovo se ostatn<

neomezilo jen na naznaení, jaké dramatické možnosti skrývají zpv;

a legendy hrdinsko-lidové. Jeho Saco de Róma (Plenní íma) vy

koistuje historickou událost a dramatisuje úspchy dobyté v Itálii pn
Karla V. v letech 1527— 1530, kdežto El Infamador (Utrha

dává tušit pozdjší comedia de capa yespadaa podává nán

ve zhýralci Leucinovi první nástin typu, který se pak stal nesmrtelná

pode jménem Dona Juana.

Je pravda, že byl Cueva asto mén šasten v praksi ne;

v theorii, že nkteré jeho osoby jsou naklonny vyjadovat se pílii

povzneseným tónem, že improvisuje ve spchu, a že se po pípad(

chápe prvního rozuzlení bez ohledu na to, je-li pravdpodobné. AU
jeho nabubelý sloh je znamení doby a soudíc podle jeho epopejí

La Conquista de la Bética (Dobytí Andalusie, 1603) podá

dkaz stízlivosti ve svých dílech. Jak se zdá, byl Cueva pyšný né

svou vrtkavost a díval se na Lopeho de Vega s rozhoenou závist

staršího, jehož obliba se již pežila. Avšak chyby jeho povahy a jehc

díla málo znamenají proti služb, kterou prokázal divadlu svou od-

vážnou iniciativou.

Galický dominikán Jerónimo Bermúdez ( 1533 — 1589) se

omlouvá, že napsal v kastilštin Nise lastimosa (Ubohá Nisa)

kterou vydal 1577 pode jménem Antonio de Sylva. Bermúdez jenon;

upravil Inés de Castro (Anežka de Castro) od portugalského bás

nika Antonia Ferreiry (1528 - 1569). Akoli tento bezvadný kus m^

místa veliké krásy po zpsobu Senekov, jeho nedbalá stavba in;



iej nezpsobilým pro tcénu. Vie, co je na ném dobrého, je od Fer-

' IV, a pokraováni, jel pipojil Bermddes, Ni«e taureada (Ovén-

i Ním) je jenom slátanina neaouvislých výftednoitl.

Velitel ANDRÉS RCY DE ARTIEDA (1549-1613) ae prý os-

rodil ve Valencii a nepochybn tam i lemel; nicmén Lope de Vega,
který byl njaký £aa jeho pítelem, roluvl o ném jako o rodáko
saragoském. Artieda ve tinácti letech slavný jako básník, pak advokát,

konené skvélý voják, byl tikráte iranén u I^panta, a ukául svott

svrchovanou udatnost v Nizozemí, kde uprosted zimy peplaval pod
dehtem nepátelských stel Emii, maje me v zubech. Piítají se mo
ku<iy nazvané Amadis de Gaala, El principe vicioao (Ne*

estný kniie) a Los Encantos de Merlin (Kouxla Merltnova);

ale jediné drama, které se nám od ného zachovalo. Los Amantes
(Milenci, 1581), je prvni scénické upraveni historie, které se pak

znovu chopili Tirso de Molina, Montalbán a Hartzenbusch. Artieda

má tutéi nejistou techniku jako Cueva; ale jeho dramatický instinkt,

jeho pathos a jemnost byly jeho pednosti. I on byl ve své dobé
novotá; jeho odpor k methodám I.opeho uinil ho neoblíbeným

a odsoudil ho k nezaslouženému zapomenutí, nad nímž projevuje své

rozhoení v Discursos, Epístolas y Epigramas (1605) vy-

daných pod jménem Artemidoro.

Jeho spolubojovník u Lepanta a ve Flandích, valencký velitel

CRISTÓBAL DE VIRUÉS (1550—1610) pokusil se o epickou báscft

ve své Historia del Monserate (Historie monseratská, 1587)
vv<1:ivaje se tak v nezdar volbou svého námétu: útok a vražda spáchaná

tevníkem Juanem Garinem na dcei hrabete barcelonského, vrahovo

putování do R(ma a zázrané zmrtvýchvstání jeho obéti. Dramatické
vlohy projevuje Virués ve svých Obras trágicas y liricas

u^ická a lyrická díla, 1609). Na neštstí ml jisté vdomosti a

_:.-užil jich ve své Semíramis, podivné smsi puntikástvi a hrzy.
Atila Furioso (Zuivý Atila), kde jsou vraždy etnjií než pi
srážce pedvoje, je nejpošetilejší karikatura literární romantiky. Jak se

zdá, domnívá se spisovatel, že neslušnost je podstatou komedie,

a jediný zpsob vzbudit strach že je hromadit vraždy. Tof stará

chyba Španlska, že vždycky pehání; a Virués lituje toho pravd-
podobn, nebo v Elisa Dido vrací se k tradicím Senekovým.
V epické básni jako na píklad La cruel Casandra (Krutá

Kasandra) vymýšlí bez soudnosti, je skvlý na každé stránce, a

pece nemžeme od nho ísti deset stránek za sebou. Jeho ne-

vkusná lehkost v tvoení chtla potlesk stj co stj, a svými neustá-

lými snahami pekvapit a ohromit dopracoval se ponuré jednotvárnosti.

Nicmén, ztroskotal-li Virués, osmlilo jeho pepínání jiné spisovatele,

takže hledali dokonalejší prostedky, a akoli jeho pímý vliv na

divadlo nebyl veliký, projevy jeho ducha zstaly zajímavé.

Návrat k starému typu pozoruje se u Joaquína Romera de Ce-

peda (kolem 1588), jehož Selvajia (O divých mužích) je dramatické

upravení Celestiny s episodami vypjenými z rytíských román.
Není snadno zaadit dílo Aragonce LUPERCLA LEONARDA DE AR-

I
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GENSOLA (1559— 1613), kterého obdivoval Cervantes nejen proto,

že jeho dramata » okouzlovala a ohromovala všechny, kdož je poslou-

chali*, nýbrž i z toho prostinkého dvodu, že ti jeho kusy »vynesly

více penz než ticet nejlepších, které byly dávány od té chvíle, kdy
povstaly*. Jakkoli je málo píjemno vit, že je tato poznámka namíena
proti Lopemu de Vega, musíme se domnívat, že byla oblíbenost Ar-

gensolova nesmírná; byla však také pomíjející. Filis se ztratila, a

když Lopez de Sedáno vydal Isabelu a Alexandru ve svém
Parnaso espaol (Španlský Parnas, 1772), veliké bylo zklamání

tch, jichž nadje byly vzbuzeny úsudkem vysloveným v Donu
Qui j Oto vi.

Alej and ra je nepetržitá ada krveprolití, a Isabela není

o mnoho lepší, ježto devt hlavních postav je na konec povraždno.
Omluvou Argensolovou je, že mu bylo dvacet let v dob, kdy páchal

tyto hrzy; ostatn odhaluje již svj lyrický dar, který mu pozdji
vynesl nikterak pílišný titul >španlský Horatius*. Úsudek Cervan-

tesv byl odvolán jeho souasníky a potomstvem. Špatn se pizp-
sobiv své porážce jak« spisovatel dramatický, Argensola pomstil se

r. 1597 žádaje od krále, aby zákaz divadla, vydaný prozatímn pro

smrt královny piemontské, byl ponechán v trvalé platnosti. Jak vidíme,

jsou zpsoby literát stejné vždy a všude.

Literáti zpsobní i nezpsobní zstavili nám jen málo podrobností

týkajících se duchovního MIGUELA SÁNCHEZE. A ho pezvali el

divino — božský — nedovedli vystihnout toto oznaení. Cervantes

a Lope de Vega zmiují se o nm pi Miguelovi Cejudovi, nedovedeme
však znovu sestavit jeho životopis podle tchto matných pochval.

Datum jeho narození je neznámo. Nkteí íkají, že zemel v Placencii

1609; rozhodn již nebyl naživu, když byla vytištna kniha Laurel
de Apolo (Vavín Apolinv, 1630) od Lopeho. Psal již r. 1593, kdy
vyšla jeho slavná romance — Oyd, sefior don Gayferos
(Slyšte, pane don Gayferose) — uvedená v Donu Quijotovi. Can-
ción á Cristo crucificado (Píse na Krista ukižovaného), do-

konalý píklad mystických verš, vyšla ve Flores de Poetas
II US tes (Kvty slavných básníkv) od Espinosy (1605), a pí-
znanou nedbalostí je tato canción trvale piítána Luisovi de Leon.

Sánchez byl víc než sladký pvec, byl i zkušený dramatický spisovatel,

akoliv jeho síla v tomto smru byla uznána teprve nedávno. Výklad
toho je nasnad: pedešel svou dobu. Pevná stavba a logické rozvíjeni

se jeho dramatu pozorujeme v jeho dvou divadelních kusech, jež se

nám dochovaly: La Guarda cuidadosa (Bdlá stráž) a pedevším
La Isla barbara (Barbarský ostrov), kde marn hledáme zvláštnost,

kterou mu Lope de Vega piítá: — že totiž klame své posluchae,
íkaje jim pravdu. Jeho vybrané umní nehodilo se pro velké diváctvo

a nebyl dosti plodný, aby byl slavný. Nad to nebyly jeho kusy se-

brány a sláva jeho nástupc zastínila jeho vlastní slávu. Prost to, že

Sánchez pedstihl až do jisté míry soustavu Lopeho, má znanou
historickou dležitost, jak byl poukázal Baist a jak to dokazuje

Rennert.
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.^kola saložená Boicánem a GtrcilaMm mela láky f Portugalsko

a rozdélila ae na dva ápanélvké améry, které mely stfedi»ko v Seville

a Salamance. BAI.TASAR DEL ALCA/AR (1530-1606). který tlouiil

pod velenim markýze de Santa Crui, tohoto amélébo, odválného ni-

tilku, pati k sméru icvillskému. Jeho veselá musa nerada se pro*

uje umftlým citftm a libuje li v kouiavých epigramech, odv/Uoých
'(*ch, veselých romancích a ukátkách dftmyalootti, jako je

ka na znélku, která asto byla napodobována. DIEGO GIRÓN
>0), nástupce Malar&v, je velý pívrženec sméru italského, který
'' init nárok na srovnáni a Garcilasem pro pevod Corydona a

1...J, na opakováni Girolama Bossa a opieni se po Senekovi, jeho
verAe, které vAechny se témé ztrácej! v poznámkách, jei piinil
Herrera do sivého vydáni Garcilaita, zasluhuji, aby byly lépe soámy.

Nejvét^í básník skupiny sevillské je nesporné FERNANDO DE
HICKREKA {} 1534— 1597), který složil chválu na Sira Tomáile Mora
(ir)92), historii hlavních události svétových až do doby Karla V.

a jiná prosaická dila, která se ztratila. Vétiina jeho verifi (1982 ai

1619) je vénována Leonoe dr Milá, hrabénce de Gelves, zené Alvara

CoKSna de Portugal (zem. 1581), který byl sám básníkem, ježto byl

Herrera duchovni, je to povážlivá situace, m minéni se rzni, jsou*li

w>)io básn milostné platonické ili nic. je to obdobný pípad jako

ly a Petrarky, Cataliny de Atayde a Camoense. Viichni dobi
1

('- tvrdí, že Herrera jako vdce Spanélských petrarkovcfi
své znlky na dámu svých myšlenek z pouhého napodobeni

mistra. Zastena jménem Eliodora je Leonor Herrerova obloha a zá-

rove luz, estrella, sol (svtlo, hvzda, slunce); a vtšina tchto
milostných básni je opravdu bez vášn, ba dokonce chladná. Všechny

ie nejsou však naplnny strojenosti. Opravdové vzrušení propuká
io, jako ve slavném verši:

Ya pasó mi dolor, ya sé qué es vida

(Již minula bolest, již vím, co je život.)

Pro metafysickou jemnost básníkovu není možný rozhodný soud o opravdo-

vosti jeho cit. Snad pouhý postoj naznail Antoine de Latour, když

mluvil o » nevinné nemravnosti* Herrerov.

Skutený Herrera ukazuje se teprve v ód na Dona Juana de
Austria, když se vzbouili Maurové v pohoí alpujarrském, v elegii

na smrt Šebestiána Portugalského u Alcacer Quivir a v básni na

vítzství u Lepanta. V téchto tech velkých vlasteneckých skladbách

dosahuje výraznosti a krásy zcela mimoádné. Slaví triumf vrných se

zápalem hebrejského proroka, s dstojností, pocházející od biblických

kadencí; a s pízvukem hlubokého pohnutí oplakává porážku kesfan-

stvi, kde >zbran válené zahynuly*. Prostota a lyrická stkvlost staví

ho do prvé ady básník jeho zem: odtud i jeho jméno el divino.
A ml Herrera jinou letoru než Garcilaso, pece mže být po-

kládán za ddice neúplné slávy svého pedchdce. Dv z jeho nej-

krásnjších znlek — jedna na Karla V., druhá na Dona Juana de

Austria — jsou lepší než nejlepší verše Garcilasovy. Herrera pejímá
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tradici svého pedchdce, zdokonaluje formu a dodává ji hlubši

tón vznešenosti. Se svou umdienou sladkostí je to voják, který

by mohl být knzem, a knz, který by svou marciální hudbou mohl

být vojákem. Pece však zstává Herrera neochvjn vrný mladému
básníku. Pro nho je jen jeden vzor, jediný píklad následování hodný:

>V našem Španlsku*, prohlašuje, »je Garcilaso první, nade všechno

srovnání.* V tomto duchu na radu Puerta Carrera, zet básníkova,

podporován také celou skupinou sevillskou: Franciskem de Medina
(nar. 1544), Diegem Girónem, Franciskem Pachekem a Cristóbalem

Mosquerou de Figueroa (nar. 1553) podjal se Herrera svého komen-
táe Anotaciones á lasobras de Garcilaso de laVega
(Poznámky k dílm Garcilasa de la Vega, 1588). Vydání tohoto dila

bylo píinou nejmrzutjších spor literární historie španlské.

Ti léta ped tím byla vydána Garcilasova díla uencem Fran-

ciskem Sánchezem (1523— 1601), který, jsa rodem z las Brozas v Estre-

madue, byl obyejn nazýván El Brocense. Píliš nedtklivý obdivo-

vatel básníkv, Jerónimo de los Cobos, vytkl Sánchezovi, že si vy-

pjoval ze svého spisovatele na základ podobných míst. Straníci

Sánchezovi pochopili komentá Herrerv jako vyzvání a nedali se ni-

kterak utišiti tím, že Herrera nikde neuvádí jméno Sánchezovo. Bylo již až

dost, že estremadurský puntiká pletl se do vydávání kastilského bás-

níka, že však pouhý Andalusan opakoval urážku, bylo nesnesitelné.

Kastilský rod se pozdvihl jako jeden muž, a Herrera byl mrskán
hordou hrubých vlastenc. Pomrn dvorný odprce Juan Fernández

de Velazco, hrab de Haro a syn kondestabla španlského, napsal

pod pseudonymem Pete Jacopín svá Observationes (Pozorovaní)

a sklidil nadšený potlesk, protože ekl, že Herrera je osel ve lví

kži. Je skliující znamenat, že neslušnosti Harovy, znovu a znovu

opisované v rukopisech, byly vydány za našich dn (1870), kdežto

komentá Herrerv nebyl dosud znovu otištn. Dokazuje však, že

spisovatel byl dobe zpravený kritik tak jako nejlepší lyrik své školy.

Cervantes ho znal nazpamt, nebo jeho vnování Dona Quijota
vévodovi de Béjar je složeno týmiž výrazy jako pedmluva Medinova
a list Herrerv markýzovi de Ayamonte, takže etli-li takto nesetní

tenái místo z Anotaciones, aniž by o tom vdli, dosáhl tím

Herrera prosaik nesmrtelnosti v zastoupení Cervantesov.

Harovy útoky vyjadovaly beze vší pochyby cítní skupiny

salamancké, jejíž nejvíc vynikající básník je augustinský mnich LUIS
PONCE DE LEON (1527—1591), rodem z Belmonte de Cuenca.

Jmenován profesorem v Salamance 1561, byl piveden k tomu. aby

rozebral cenu pekladu Septuaginta a židovských rukopis. Sokové

rozšíili legendu, že byl židovského pvodu, a že spoloval se s pro-

fesory hebrejštiny Martinem Martínezem de Cantalapiedra a Juanem
Grajalem, aby se vykládalo Písmo Svaté podle rabínské tradice. Mezi

jeho protivníky byl Leon de Castro, který pednášel etinu. Tehdy
byly vedeny veejné hádky, kde podle profesorského zvyku nebyl

hostem vlídný mrav. Co bylo na poátku jen vášnivou hádkou mezi

uiteli etiny a hebrejštiny, stalo se brzy velmi vážným sporem.
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Luis de Leon vyhroiuval, ie dá vefejné •|>álU Gutrovo pojednáni

liáiovi. Caitio pod nátlakem fokft svého protivníka udal ho inkvi»ici.

ýilechu te ukázalo, ie Fray Luis peložil do kantiUtiny Pí se

6

> mou novu, col byla t61ká vina v oích svatého Oícu, které

udalo roziliovdni Bible, af celé í nékteré jeji ásti, v jazyce moder*
nad tu — Mtilnost váinéjii — obžalovali ho, Ie pochyboval

lorité Vulgáty. V bfeznu 1572 byl Luis de Ije^tn zaten a zstal
r7.cn\ po více než lyl^i léta, za nichž byl zahrnován žalobami, které

10 lil ibit a zároveft znemožnit jeho pítele Beniia Aríase Hon-
ili dominikán, ixené Bartolomjem de Medina, byl Fray
II na svobodu 7. prosince 1576. Je trapno fci, že jeden

i<>:.i:.>lovatel byl jiný knéz ádu augustinského, Diego de ZdAiga,
|ii) lu III nastoupil stolici.

S Luiscm de Leon jednalo se tvrdé; je si vlak teba pipome-
)outi, že snášelivost je ctnost moderní, zrozená z lhostejnosti a strachu.

/ AcstnActém století domnívaly se jeité prosté duie, že možno zménít
I etické myšlenky násilné: Španélé uvéznili Luise de Leon; Kalvín

pálit pedchdce Harveyova, ápanéla Michala Serveta. Luis de
byl souzen tribunálem, který si sám vybral, tribunálem, jimž

.i ...i Castrovi, a výsledek mu dal za pravdu. Kx foti dulcedo.
'irozcná lidská ušlechtilost projevila se v prvních slovech, která prý

>ronesl, když znovu poal pednášeti v Salamance: > Pravili jsme
indv . . . .« Byl na novo pronásledován r. 1582 a znovu porazil své

íiele. Když se stal hlavním vikáem v Kastilii a provinciálem

.c,..> ádu, dostal rozkaz, zajisté proti své vli, aby vydal všechny
ivé spisy. Zemel deset dní po svém jmenování.

Ve vzení napsal své pojednání, snad nejvétší ze španlských
nystických dél: Los nombres de Cristo (Jména Kristova, 1583
i 1585), adu rozprav podle Platona o výkladu symbolických výraz
ako Skála, Pastý, Ruka Páné, Ženich, Knize míru. Výklad je ve

urnié dialogu, ve kterém Marcelo, Sabino a Julián zkoumají theolo-

t mystéria v pedmtu obsažená. Nebudeme se zde obírat theologii

av Fraye Luise ani jeho uenosti, akoli by bylo zajímavé po-

orovat helénsko-alexandrinský vliv v napodobeni List ke Korin-
k ý m od sv. Klementa. Ale jeho výmluvnost a istota výrazu staví

10 do ady nejdokonalejších mistr kastilské prosy. Tytéž vlastnosti

lajdeme v jeho posmrtném díle Exposición del Libro de
ob (Výklad knihy Jobovy), složeném na pání pítelkyn svaté Terezy,

Jestry Anny de Jesús, a v jeho komentovaném peklade Písn Šalo-

nounovy, v níž vidí emblematickou eklogu, kterou teba vykládati

ako básnické proroctví božského satku Církve s Kristem. Také velice

e cení jeho Perfecta Casada (Dokonalá manželka, 1583), pravd-
lodobné inspirovanou knihou De Christiana Feminá od Juana
-uise Vivese a napsanou pro Marii Varelu Orosiovou. Je to jedi-

len skvlá parafrase ticeti jedné kapitoly Knihy písloví, pra-

idla chování pro svrchovan vzornou manželku, a tento zákonník

nohou isti s potšením i ti, kdož pokládají mnišské pouování za

pátenické.

L
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Luis de Leon, velký v prose, není menší ve svých verších. Se

svatým Janem z Kíže stojí v ele lyricko-mystických básník Španlska.

Pece však sám piítal svým básním tak malou cenu, že za jejich

dochování vdíme jen tomu, že je pozdji sebral pro ukrácení vol-

ných chvil Kordovského biskupa; nebyly vytištny díve než r, 1631,

když je vydal Quevedo jako protjšek culteranism u. Ze tí knih,

které tvoí, dv obsahují peklady Vergilia, Horatia, TibuUa, Euripida

a Pindara a zlomky žalm, knihy Jobovy a Pangue Lingua od sv.

Tomáše Akvinského. Pokusil jsem se, praví Fray Luis mluv o svých

posvátných pekladech, jak jsem dovedl, napodobit jejich prostý ori-

ginál a starobylou vni, plnou sladkosti a velebnosti, jak se mi zdá.«

A podailo se mu dát tmto jejich pvodní posvcení, jako onm bez-

vadnou formu. Ale vše to jsou jen inspirované nápodoby, a p-
vodního básníka teba hledat v první knize. V Profecia del Tajo
(Proroctví o Taj) Luis de Leon dává zaznívat strun vlastenecké, do-

dávaje svým veršm prudkost, kterou piítá maurským nájezdníkm,
a by se ješt pidržoval vzoru Horatiova, zpracování a melodie je

osobní. Oda AI Apartamiento (Odlouení) je píklad rozjímavé

nálady básníkovy, a zde jako v ód A Salinas pozorujeme onu

dstojnou a jasnou prostotu, kterou najdeme pozdji u Wordswortha.
Luis de Leon nevládne bohatou metrikou; jeho duchovní stav zmen-

šuje poet dovolených námt; jeho k vrnost tradici a pohrdání slávou

byly mu rovnž pekážkou; pece však i v mezích, jež jsou mu vyteny,
je velký jako každý jiný nejvtší básin'k, jímž se mže Španlsko
chlubit.

Když Quevedo r. 1631 vydal verše Luise de Leon, uveejnil

i drobný svazeek verš FRANCISCA DE LA TORRE ( 1534 až

? 1594). Byl to pravdpodobn omyl v urení autora. Quevedo tvrdí,

že našel básn »šastnou náhodou a pro pevelikou slávu- Španlska*
v knihkupeckém krám, kde mu je velmi lacino prodali. Zdá se, že

je vidl Portugalec Juan de Almeida, Senhor de Couto de Avintes,

krátce po smrti Torreho, že dostal dovolení vytisknout je, a že úední
povolení bylo podepsáno Ercillou y Zúfiiga (zem. 1594j. Z neznámého
dvodu ztroskotal plán Almeidv, a když roku 1629 Quevedo našel

rukopis, byl již Torre zapomenut. Quevedo rozešil vc pouze dle

svého zdání a prohlásil svým tenám, že verše, které jim podává,

byly složeny bakaláem Franciskem de la Torre, o nmž se dje
zmínka v Boscánov Octava Rima.

Ticknor tvrdí, že nebylo ve chvíli uveejnní tchto verš a

rovnž ani dlouho potom pochyby o autentinosti autorství, a pipojuje, že

první pochyby ml Luis José Velázquez, který znovu tiskna knihu

r. 1753 vyslovil domnnku, že jsou básn od Queveda. Není to tak

zcela pesné. Omyl Quevedv byl odhalen Manuelem de Faria y
Sousa (1590—1649) v komentái k Lusovcm (1639). Že udlal

Quevedo z lovka bez diplomu bakaláe, je malikost, že však udlal

svého spisovatele staršího o více než pl století, daleko vážnjší

vc, a Faria y Sousa vzal si za úkol jasn mu to vyložit. Mrzutost

Quevedova jist se zvtšila, když se dovdl, že Torre znal Lopeho
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• l<: Vega, jenž by ho byl mohl pfesné pouiti; avšak Ijope a Quevedo
byli v této dobé spolu tak xa dobe, aby le stýkali, prý k v6li

•zbroji xavinénému jednáním 2ika Lopebo, Pérese de Montalbán.

Quevedo se nesnaiil <thodnout s Lopeto; Lope vidél omyl, usmál

a veejné nic neekl. Faria y Sousa ocitl se uprosted události

vesele z nich téiil. Poprvé ve svém livuté onémél Qoevedo ped
nepítelem. Vidíme tedy, ie byla otázka autorství petásána dlouho
ped tlm, nei Velázquex vyslovil svou theorii, která jeité naila pizcA
LcSpcze de Sedáno a etných cizích krilikfi, mezi nimi i Ticknora.

Za onéch málo Takt, jel známe o Torrovi, vdédlme Aurelianu
rnández-Guerrovi y Orb. P&vodem z Torrelaguny dal se lapaat oa

univeriiité v Alcalá r. 1556, vzplanul láskou pro »pisnon Filidu« (Filis
T (;u rosa), kterou pak opévá, slouiil v Itálii a vrátiv se naiel svou krása-

i provdanou za bohatého toledského starce; ze zoufalství vstoupil du
rádu. AIcspoA toto vypravuje historie. Torrova prostota tvoi protivu

k ponékud chladnému lesku Quevedovu. Vétiina jeho znélek je pe-
loženu z italštiny. Tak když Benedetto Varchi píle: Questa b, Tirsi,

quel fonte in cui sole a, Torre pekládá: Esta es, Tirsi, la

fuente do soli a, a když Giovanni Batista Amalteo oslavuje La
vtva neve e le vermiglie rosa, Spanél zpivá L a b I a n c a

iiieve y la purpúrea rosa. kikalo se, že fantastické vytrženi

milencovo v dobé Alžbtin bylo dokonale vyjádeno v osmdesáté prvé
básni Spenserových Amoret ti. Snad není nic zvláif alžbtinského
v této básni, protože dvacátá tetí znlka Torrova shoduje se s ní

verš za ver.^em a tém slovo za slovem. Nesporn ob básn pocházejí

ze spoleného italského pramene.

Takovéto píklady jsou etné a pomáhají urit autorství. Nikdo
l'>rop nebyl pvodnjší než Quevedo, nikdo mén naklonn hledat

ist v Itálii. Domnívat se, že se snažil opravit culteranismo
pekládaje podle italského, nebo podezívat, že chtl vdom vydávat
za díla pvodní napodobeniny od lovka, který — ex hypothesi
— zemel díve, než jeho vzory byly vytvoeny, znamenalo by vit,
že byl Quevedo šibal velmi málo obratný. Tento závr nedá se hájit.

Torre si zaslouží veškeru úctu za vrné pevody tak jako za básn
pvodní, dvorné, nžné a snivé. Volil námty prosté a pírodní, od-
poutaný betan, ptákazpváka oloupeného o svou družku, porannou
la a pvaby jara, a zpsob, jímž o nich píše, je jemný a vkusný.

V perspektiv literární historie jeví se Torre jako druhý Garcilaso se

schopností osobního zeni.

Básník patící ke škole salamancké je pítel Torreho, FRAN-
CISCO DE FIGUEROA (1536—? 1620), který se narodil v Alcalá de
Henares, a kterého pedvádí Cervantes ve své Galateji pod jménem
Tirsi. V dílech obou básník je nápadná stejnorodost tónu: Arnošt
Mérimée ekl, že kritik, který se neleká paradoxu, mohl by hájit

jejich totožnost. Pece však podle Farie y Sousa Lope de Vega znal

jednoho a patrn Cervantes druhého. Uvádí se, že Figueroa sloužil

v Itálii, studoval v Bologni, ím, Sien, snad v Neapoli, a že nkteí
Italové (nepochybn ti, kdož ho staví vedle Petrarky) ho nazývají el

L
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divino. Vrátiv se do Alcalá oženil se r. 1575, a r. 1597 shledáme

se s ním, jak cestuje s vévodou de Terranova po Nizozemí. Vrátiv se

zase do Španlska ponenáhlu pestával pstovat básnictví a oddal se

studiím »vhodnjšim pro jeho vk«. Na smrtelném loži vzpomnl si

na píklad Vergilv a naídil, aby byly všechny jeho básn spáleny.

Které unikly zkáze, byly vydány roku 1626 v Lisabone historikem

Luisem Tribaldosem de Toledo, jenž vypráví onch nkolik dat,

která o spisovateli víme.

Podle svdectví Juana Vergozy se zdá, že Figueroa mnoho ver-

šoval v italštin. Stopy tchto mladických pokus jsou nám zachovány

v elegii na Juana de Mendoza y Luna, kde jeden verš španlský

a dva italské tvoí trojverší. Podivuhodný je onen sonet, který byl

napsán na smrt mladého (el Mozo) Garcilasa de la Vega, padlého

v boji jako jeho slavný otec. Figueroa kloní se k básnictví pastýskému;

zpívá o sladkém odpoinku, obtížné sláv lásky, úzkostech Tirsových,

vášni Filenové a nevdné (ingrata) Filid. V mnohém se podobá
Torremu, ale jeho talent je pvodnjší, sklon melancholitjší a výraz

dokonalejší. Není tím eeno, že by byl mezi prvními básníky španl-

skými, kdybychom mli také jeho všechny básn. A je tomu jakkoliv,

zasluhuje obzvláštní chvály, ponvadž si první dokonale osvojil blank-

vers, jehož taje unikly Boscánovi a Garcilasovi; vystíhá se nebezpe-

enství assonancí, stídá jednotvárnost asomíry a pízvuku a obm-
uje obratn cesuru rozrzuje rytmus a dosahuje harmonií, které se

nepodaily žádnému z jeho pedchdc. Úpln si podrobil nejhroz-

njší kastilské metrm a verso suelto zdomácnil jeho vlivem jako

znlka.

Mimo Torreho a Figuerou studovali i jiní spisovatelé hojn vzory

italské. Epická báse po zpsobu Ariostové je nejasn podána ve

dvanácti zpvech knihy Primera Parte de la Angélica, kterou

vydal 1586 LUIS BARAHONA DE SOTO (? 1535-1595) z Lueny
(provincie kordovská). Lope de Vega chválí ve svém Laurel de
A pole (Apolonv vavín) » podivuhodného doktora, který vypravoval

historii o Medoe*, a všichni souasníci i s Hurtadem de Mendoza
pidali se ku sboru tch, jimž se kniha líbila. Fará prohlížející

knihovnu Dona Quijota zjihne pi pohledu na knihu Barahonovu, již

nazývá jejím obecnjším názvem Lágrimas de Angélica (Slzy

Andliiny): »Sám bych ronil slzy, kdyby byla spálena taková kniha,

nebo spisovatel je nejlepší z básník nejen ve Španlsku, nýbrž v celém

svt.* Zde, jako jindy, je Cervantes kritik píliš shovívavý. Angé-
lica, která má za úkol pokraovat v historii Zuivého Rolanda
(kterážto historie je sama pokraování Zamilovaného Rolanda),
bledne vedle svého vzoru. Pokraování Angeliky nebylo dokoneno,
ale jeho zlomky a nkteré verše básn nazvané Los Principios
del Mundo (Poátky svta) najdeme ve vzácných Diálogos de
la Montería (Rozhovory o lovu), které jsou pravdpodobn od

Barahony de Soto, jak dokázal Rodríguez Marín. Veliké epopeje

jsou vzácné ve všech literaturách a Barahona nenapsal velkou epopeji;

f
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ale |chu lyrické básné, pedevším pak jeho peklady z Ovidia. jsou

plny pvabu a zpvnosti.

Epická báseA psobila svým kouzlem uké na Kordovana JUANA
RUFA GUTIÉRREZE (? 1530- ? 1600). jehoi Austriada (1584) má
za hrdinu Dona Juana de Austria a obsahuje nékteré dobré popisné

sloky; obrazotvornost Rufova nemá vftak volnosti rozvinout se svo*

bodné v prostedí souasných události, a dílo, které by mohlo být uži-

tenou kronikou, je petvoeno v nudnou báseA o dvacetityech
zp(*vech. Z tchto je prvních osmnáct — jak dokázal Foulché-Delbosc

jen rýmovaným pekladem Mendozova dila Guerra de Gra-
nada (Granadská válka), které asi Rufo etl v rukopise. V jeho

Aputegmas (Prpovdi, 1596) jeví se vlohy k duchaplné zlomysU

nosti. Epická historie o císai Carlos Famoso (Karel Slavný) byla

asi tena alespoA jejím spisovatelem LUISEM DE ZAPATA (1532 al

) 1599). Cervantes, který v ní si liboval, znal asi dobe jejích padesát

zpv a tyicet tisíc verš; toC více, než bychom mohli íci o n-
kterém z tená, kteí piáli po nm. Zapata promarnil tináct tet

skládáním této básn a byl svdkem jejího neúspchu; nedal se vAak

odstranit a — tebas se to zdá neuvitelné — žil dále, týraje Horatia

nade všechno oekáváni. Je také jedním píkladem lovka, který se

minul s povoláním. Zapata znal fakta, o nichž mluvil, ml trochu histo-

rického ducha a pece se nespokojil jenom historií a prosou: vskutku

máme od nho svazek rozmanitosti, kde etné iny a etná pozoro-

váni jsou zaznamenána s vášnivostí plnou ducha.

Araucana od ALONSA DE ERCILLA Y ZÚIGA (1533 až

1594) více se blíží opravdové epické básni. Spisovatel byl pítomen
jako královské páže satku Filipa II. s Marií Tudorovnou v kathedrále

winchesterské. Odplul do Jižní Ameriky, r. 1555 bojoval proti Arau-

canm a velice se vyznamenal ve výprav chilské; avšak spor s d-
stojníkem Juanem de Pineda rychle ukonil jeho skvlou dráhu. Oba
byli odsouzeni k smrti a vstoupili na popravišté (bezen 1558); v po-

slední chvíli by] rozsudek zmnn: Pineda stal se augustinským mnichem:

Ercilla byl uvznn, propustili ho však na as, aby se úastnil bitvy

u Ouiapa (v prosinci 1558). R. 1562 vrátil se do Evropy pinášeje

prvních patnáct zpv své básn, psaných na útržcích papíru a per-

gamenu pi ohni tábor. První kniha, která byla v Americe vytištna
— pouuje nás García Icazbalceta — byla Breve y compendiosa
Doctrina cristiana (Krátká píruka kesanského uení, 1539)

od Juana Zumárragy. Ale první dílo opravdové ceny, které bylo slo-

ženo v jedné z amerických pevnin, byla Ercillova Araucana. Báse
byla vydána v Madrid 1569, a pokraování — celkem 37 zpv —
následovala 1578 a 1589—1590. Ze záští proti bezpráví, jak se Er-

cilla domníval, utrpného od svého jenerála Garcíe Hurtada de Men-
doza tém se o nm nezmiuje. Povýšen za rytíe svatojakubského

(1571) byl Ercilla jmenován úedním literárním censorem; vidl, že

se nesplní jeho ctižádost stát se státním tajemníkem, a zemel jako

dvoan v nadjích zklamaný.
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Jeho dílo je vynikající báse o chilském povstání; není to však

báse epická ani duchem ani rozvrhem, ani formou ani úinkem. Ve
své pedmluv k Henriadé Voltaire dokonce chválí Araucanu,
in takto její název hojn známý, a právem velebí pozoruhodný
rozhovor, který Ercilla vkládá do úst starému vdci Colocolovi. Práv
v tomto druhu enické výmluvnosti se Ercilla stkví. Jeho technika je

dobrá, inspirace podivuhodná, výraz vymyká se vážným výtkám, a pece
se nepodailo jeho dílu jako celku init dojem. Vzpomínáme si na

ojedinlé verše, tu a tam sloku, není v nm však ani jedné dokonale

pojaté episody, a celkový dojem neuspokojuje. Ve skutenosti ml
Ercilla povahu enickou a ne básnickou. Ve svých horších chvílích

rozmlouvá v rýmovaných vtách; ve svých lepších chvílích vypravuje

poetickou historii: dovede uchopit situaci za pravý konec, má smysl

pro malebnost a historik pedí v nm básníka. Jsa si neurit vdom,
co mu schází, snaží se to napravit mythologickými odchylkami, vidním
Belony, nadpirozeným vštním vítzství a vložkami na obranu Di-

doninu ped nestoudným žvanním Vergilovým. Ale protože tajemství

epické básn nespoívá v užívání zázraných prvk, jeho pokus ztro-

skotal. První ást Ercillova díla zstala nejlepší: zajímá dosud svou

bojovnou a vzácnou výmluvností jako obraz barbarského heroismu
umlce v ottava rima, který byl také bdlý pozorovatel a velko-

myslný nepítel.

Chilský básník Pedro de Oa ve svém ohromném, ale nedokon-
eném díle Arauco domado (Zkrocený Arauk, 1596) pokusil se

napravit Ercillovo bezpráví vi veliteli, a o rok pozdji Diego de

Santistéban y Orosio (nar. 1577) pipojil k Araucan tvrtý a pátý

díl (1597). Ani jedno ani druhé dílo nemá básnické hodnoty, a jako

veršovaná historie je slabší než Elegías de Varones ilustres
dé Indi as (Elegie na slavné indické muže) od knze Juana de

Castellanos (? 1510— 1590), který ve svém mládí sloužil v Americe
a který zrýmoval své vzpomínky s pelivosti chvályhodnou spíše

u kronikáe než u básníka.

Jestliže po tchto nezdaených pracích se obrátíme k dílm ne-

poprné krásy, na prvním míst je slavná znlka A Cristo cruci-
ficado (Kristu ukižovanému), která byla piítána svatému Ignáci

z Loyoly, svatému Františku Xaverskému, Pedru de los Reyes a an-

dlské matce SVATÉ TEREZE DE JESÚS, jejíž pravé jméno je

Teresa de Cepeda y Ahumada (1515— 1582). Žádná z tchto domnnek
není dokázána, a báse Nome mueve, mi Dios, para quererte
musí býti považována za anonymní. Avšak pro její velost a posvcení
musíme myslit na svtici se srdcem zaníceným. Svatá Tereza není

jen slavnou postavou v letopisech náboženské myšlenky: je opravdový

zázrak genia, z nejvtších žen, které tímaly péro, a stojí mezi nej-

dokonalejšími mistry jazyka. Macaulay poznamenává v slavné studii, že

protestantství nezískalo ani pí pdy od polovice XVI. století. Svatý

Ignác z Loyoly a svatá Tereza jsou život a mozek katolické reakce.

Jeden je velký vdce strany; druhá patí lidstvu.



o jejím živote le vlemi podrobnoKtmí múleme m doplet ve tkvélém

lile paní Cunninghamové Grahamové, Zde itafl ici. le v aedmi létech

il.-i hledat muennictvi, ie zaala avou literární innott rytiNkým ro*

in, a ie v ^eitnicti létech iloiila alib v karmelitvkém kláitee

v. ..j rodného mésta Ávily. Daáovni vyprahloat li sklidila, »efltArla ped-
íasné nemocí; nic vlak nemohlo idolat jeji pfiroieoou energii • od
roku 1558 al do dne avé smrti lla od vitézttvl k vltéwtTf Mdbt|lc
)oleati, zloby, nízkosti a pronásledováni, v pravdé zásrak odvahy
tboinosti.

Prostota a jasnost jsou význané vlastnosti svaté Terety, a ptáme

le, jak dospéla k svému slohu. Jisté ne etbou rozvláných pros

> Amadiiiovl. Jerónimo Gracián chtél zdokonalit a uhladit souvétl

ivétice, jichi rukopisy byly na Itéxti svéeny Luisovi de Ixón, který

e dal r. 1588 vytisknout. Sám mistr mystíciiímu a literatury po-

:hopil pravdu, kterou básník Crashaw pozdéji vyslovil: le psala tpUe
azykem nebeským nel jazykem ipanélským.

Hlavní dílo svaté Terezy je asti llo interior (Vnitní tvrz),

> némž Fray l.uis napsal: »A( se z ného nic nevypustí, le co Tereza
lama vypustila, a tohu je málo.« Doporuuje je také tenám
)rav: >Na mnohých místech se mi zdá, ie neslySim ani lidský hlas;

lepochybuji ani, že Duch Svatý mluví z ní na etných stránkách*. Se
ril svou vznešenosti, uneseným vidním nebeských vécí, iirými roz*

ety do intellektualnlch jasu stídá svatá Tereza podivuhodné svj
spsob a zabarvuje ho a petvouje podle námét. Dvérná, laskavá

i mateská ve svých listech, nadšená ve svých Conceptos del
imor de Dios (Pojetí lásky božské), se stejnou obratností jedná

> malichernostech našeho nízkého života i — jak se vyjádil Luis de
Leon — »o nejvyšší a nej vznešenjší filosofii, která kdy byla snéna «

[ v jejích nejkratších vtách zái planoucí duše té, která byla zrozena,

lby vládla, a která vše ídila takovým zpsobem, ie neltastný

nuncius ji prohlásil za neklidnou, neposlušnou, vynalézající nová
jení zakuklená do zbožnosti a pohrdající pedpisy, které zapovídají

ienám uit.

Svatá Tereza vyuovala, protože cítila toho potebu. Všechno, co
psala, bylo napsáno proti vli, na rozkaz tch, kdož byli jejími ped-
stavenými. Nikdy nebyla by pochopila, pro potebují být svtu známy
spisovatelky jejího pohlaví; a kdyby byla pochopila, jen by se byla

usmála. Nebo byla vznešená pvodem i letorou, de sangre lim-

p i a. jak íkala s jistým uspokojením, které dokazuje, že klášterní

káze nedovedla již potlait její pirozenou pýchu a zmenšit její ve-

selou povahu. Vždy si pipomínala, že pochází ze znamenité kastilské

rodiny, o emž svdí rozkošná archaická vn jejích spis. Boscán a

Garcilaso dovedli míti vliv na dvoany a uené básníky; byli však

bezmocní u sestry Terezy de Jesús.

Jako vynikala sv. Tereza ve vcech duchových, tak mela i smysl

pro poteby všedního života. Joris Karl Huysmans v knize Cestou
poznamenává ústy abbého Gévresina, že dokonalá rovnováha zdravého
rozumu je píznakem opravdového mystika. Bloudi mohou se domnívat,
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že je svatá Tereza fanatická, jež nevychází z úzkostí a nadšení.

Práv ona píše v Camino dePerfección (Cesta dokonalosti):

» Chtla bych, aby moje dcery nebyly nebo nezdály se ženami, a
v emkoliv, nýbrž ádnými muži.* Práv ona tvrdí, že neteba dbát

na zjevení; nazývá obvyklý život v klášteích v této dob postranní

cestou, kudy se lovk spíše dostane do pekla. Prohlašuje: »Kdyby
se mne ptali rodie na radu, radji by provdali své dcery za nejhorší

muže, nebo by je sami doma ostíhali.* Její postavení v duchovním
život je jedinené tak jako její postavení v literární historii. Je jisto,

že její » drahé knihy « nemly pro ni významu, že se dívala na lite-

raturu jako na nicotnost, a mla i právo dívat se na ni takto. Ale

svt — intellektuální ást svta — má také svá práva posuzovat ji.

Vzpomínáme na soud Crashawv. Jeremy Taylor cituje svtici v ká-

zání promluveném pi otevení Irského parlamentu (8. kvtna 1661).

Katolické Španlsko klade v Eskuriálu její rukopis vlastního života

vedle vzácné stránky sv. Augustina. Agnostická škola anglická adí ji

(ústy Proudovými) vedle Cervantesa.

Extatický doktor Juan de Yépez y Álvarez, slavn známý jako

SAN JUAN DE LA CRUZ (1542—1591) je v jistém smyslu z žák
sv. Terezy, kterou poznal krátce po jejím vstupu do ádu Karmelitek

roku 1563. Zanícen nadšením jeptišiným, uinil pro mužské kláštery

to, co ona uinila pro kláštery ženské. Jeho mysticismus dosahuje

snad nejvyššího výrazu v posmrtných Obras espirituales (Díla

duchovní, 1618). Nkdy je jeho prosa krajn jasná a silná; jindy zas

vzlétá k výšinám, kam ho stží mžeme následovat. Tvrdí s mystiky

všech as, od Piotina až k Swedenborgovi, že rozjímáním mže se

lovk spojit s bohem. To jsou vci nesnadno pochopitelné: také ne-

hodilo by se pokusit se o kritiku spisovatele, jehož podstatné uení z-
stává tajemstvím pro vtšinu lidí. Pece však ve verších svatého Jana

z Kíže spíše pochopíme smysl než v jeho prosaickém výkladu a jeho

andlská hudebnost vyjaduje s výjimenou silou velost jeho duchové
lásky.

Svatý Jan z Kíže dal se zejm proniknout mystickou podstatou

Salomounovy písn a zavedl nové a nekonené harmonie do své ob-

novy starobylého rázu. Vše, co mu mžeme vytknout, je, že dlí až

na samých hranicích jasnosti, v šeru, kde vnímáme hudbu místo

'

smyslu, kde jsou slova jenom matné symboly myšlenek, jež nelze vy-

jádit, uchvácení, jež nelze vyslovit, a jež jsou píliš jemná, než aby
mohla být obyejnými slovy napsána. O ti století pozdji ml svatý

Jan z Kíže velmi znamenitého žáka: vliv španlského mystika jeví se

v krásných ódách, vydaných Coventrym Patmorem, pod názvem
The Unknown Eros (Neznámý Eros).

Dominikánský mnich, jehož píjmení bylo Sarriá, kterého však

nazýváme podle jeho rodišt LUIS DE GRANADA (? 1504—1588), je;

obyejn poítán k spisovatelm mystickým, akoli je mnohem mén
rozjímavý než svatý Jan z Kíže a didaktitjší^ asketitjší i prakti-

tjší než on. Jsa synem pradleny kláštera granadského, byl vychován

péí hrabte de Tendilla. složil sliby r. 1525 a posléze stal se pítelem

'



I lana de Ávila, arcibiskupa Carranzy a avaté Terezy. Jeho prvni dílo

byl [icklad knihy Následováni Krista, vydaný r. 1538; vletech

1552 1554 vyšlo jeho Libro de la Oración y Meditación
(Kniha modlitby a zbožné úvahy). Viude byla známí jeho Gufa de
Pecadores (Prvodce hiinik, 1567), z niž ini Régnier oblíbenou

etbu Macettovu a kterou Gorgibus doporuuje Célii v Sganarellovi:

I Vfidce Hiinik je kniha výborná:
Tu dovíte ic hned, jak lovék ilti ná.

Na neštstí byly jeho Libro de la Oración y Meditación
a výtah z Guía dány na index r. 1559 na popud kladiva heretik,

Melchora Cana, povstného theologa na koncilu tridentském. Text byl

zmnn a knihy znovu otištny ve zlepšené formé; ale nespravedlivé

podezeni z osvícenství již Granadoyi zstalo, a v posledních

létech života, když dokonoval In t rod ucc i ón del Símbolo de la

Fé (Uvedení do vyznání víry, 1582), zpsobil si nepíjemnost, potvr-

zuje s neprozetelnou prostotou pravost falešných znamení portugalské

jeptišky, sestry Marie de la Visitación. Historie, podle které byl Gra-
nada pronásledován inkvisici a musel proto prchnout do Lisabonu,

je vymyálena.

Luis de Granada našel záhy v Anglii pekladatele ve Francisovi

Meresovi, jehož Palladis Tamia obsahuje prvni zmínku o >sladkých

znlkách* (sugared sonnets) Shakespearových. Anglití tenái patrn
nevdli, že Granada kázal na poest krveprolití Bartolomjské noci,

pi emž nazval s pochvalou Karla IX. » francouzským Heraklem*.
Nechme však tchto neblahých polemik. Granadovy knihy jsou dosud
velmi mnoho teny. Jeho prostota, uenost a velost jsou podivu-

hodný, a za tyicet let, které rozdlil mezi zpovdnici a kazatelnu,

nabyl vzácné znalosti lidských slabostí a mistrné výmluvnosti. Není
eník ve špatném slova smyslu, akoli nese stopy výchovy, které se

mu dostalo. Mžeme mu vytýkat jeho opakování se, jeho zneužívání

enické antithese, mechanický spád vty, spolený tm, kdož mluví

k davu. Ale ve svých dobrých stránkách je vzácn dokonalý, a mír-

nost jeho povahy je tak nesmírná v jeho slovech, že jeho didakti-

smus nabývá pedsvdivosti, vykládá-li i nejbizarnjší myšlenky, když
na piklad prohlašuje, že uenost zmenšuje zbožnost.

Tato nedvra ve svtskou literaturu je ješt význanjší
u augustinského mnicha PEDRA MALÓNA DE CHAIDE (1530 až

? 1596), který srovnává » rozpustilé knihy lásky* od Boscána, Garci-

lasa a Montemóra práv tak jako > smyšlené vypravování a lži* rytí-

ských román s nožem v ruce bláznov. Vlastní prakse však odporuje

jeho theoriím, nebo souvtí jeho Conversión de la Magdalena
(Magdalenino obrácení se na víru, 1588), napsané pro Beatrici Cerdá-

; novou, prozrazují napodobení vzor, které slovy nenávidl. Malón de
Chaide. spíše asketa než mystik, nemá patricijské lehkosti, píjem-
ného vtipu Juana de Ávila, Granady a Luise de Leon, ale jeho písné
mení a jeho nádherné barvy vynesly mu trvalou známost. Jeho po-

!divuhodné parafrase Salomounovy písn mají mnoho z posvcení
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svatého Jana z Kíže, aniž by mly jeho nevyrovnatelné zanícení. Lepš

pedstavitel istého mysticismu je estremadurský františkán JUAN DE
LOS aNGELES (asi r. 1595), jehož Triumphos del amor de
Dios (Vítzství božské lásky, 1590) jsou psychologická studie na-

psaná pod vlivem severních myslitel, nemén pozoruhodná pro krásu

výrazu než pro svou vášnivou hlubokost. Pro tyto dv vlastnosti,

které rovnž pozorujeme v jeho Diálogos de la Conquista del
espiritual y secreto Reino (Dialog o dobytí duchového a

tajemného království, 1595), zastínil Fray Juan mnicha svého ádu,
DIEGA DE ESTELLA (1524—1578), jehož Meditaciones devo-
tísimas del Amor de Dios (Pezbožné úvahy o božské lásce,

1578) vyznaují se nicmén velou výmluvností, která zaujala

a uchvátila sv. Františka Salesského.

Jistý mystický dech pozorujeme také v nkterých kastilských

verších skvlého humanisty BENITA ARIASE MONTANA (1526 - 1598),

který obtoval uenosti a theologii dary, jež jsou obyejn údlem
básník. Jeho díla z tchto dvou obor nás zajímají mén než velká

prostota a mocná inspirace jeho zpv, nepístupných širšímu tená-
stvu a znehodnocených literárními historiky, ale které najdeme ve

Floresta de rimas antiguas (Kytice starých verš) od Bohla

de Faber. Montano uzavírá adu mystik a asket španlských.

Je nesnadno pesn odhadnout jejich poet; ale jeli pravda, že Ni-

colás Antonio uvádí aspo ti tisíce mystických dl, nepekvapuje,

že jich vtšina už není tena.

Kdežto se vzdlanému tenástvu zalíbilo v mysticismu, vábilo

prostý lid pastýské básnictví, které jako rytíský román pišlo podle

všeobecného mínní do Španél z Portugalska. Poitalštný Spanl Jacopo

Sannazaro vytvoil první piklad tohoto druhu ve své knize Arcadia
(1502), a první jeho žák byl Portugalec Bernardim de Ribeiro (? 1486

až ? 1524), jehož Menina e mogo penesla na Polostrov pastýskou

báse v prose. Ribeirova kniha, která vzala svj název od prvních

tí slov textu, byla vytištna až r. 1554; ale nesporn byla vzorem

první kastilské pastýské básni v prose, Siete libros de la Diana
(Šest Dianiných knih). Vdíme za toto dílo Portugalci JORGOVI DE
MONTEMOR (zem. 1561), jehož jméno bylo zmnno v kastilský

tvar Montemayor. Není nic divného, že Portugalec užívá kastilštiny;

již jsme se zmínili o jménech: Dom Pedro de Portugal, Gil Vicente,

Sá de Miranda a Silveste mezi jmény básník kastilských; lyrické

básn Camoensovy (.''1525— 1580) a Austriada (1678) od Jerónima

de Corte-real ( 1540—1593) udržují tradici, která sahá od Can-
cioneiro Garcie de Resende (1516), v nmž dvacet devt básník

dává pednost kastilštin ped vlastním jazykem. Do Diany jsou vlo-

ženy v portugalštin dv básn a nkterá místa, vyslovená Dantem
a Duartou; ostatek Montemorova díla je v kastilštin. Kastilštiny užil

rovnž v Exposición moral (Mravní výklad, 1548) devadesáti

šesti žalm, v Ob ras (1554), které byly dány na index, v Cancio-
neros (1558) a pi pekladu Auzíase Marche (? 1560). Jako datum

Diany stanoví se obyejn r. 1542. Pece však pro narážku — kterou
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Dbuhuje Ctnto de Orpbeo — na vdovttvi inítntky Joaoy mtt«lme

polinout dobu uveejnni o mnoho poidéji pravdépodobné do r. 1558
sebo 1A59.

O iivotó Montemftrové víme Jen málo. Byl hudebníkem pi dvof*
ipanélském ^ 1548, doprováiel do Liubonu infintku ju«nu na tvatbu

I Domem )oáem, 1554 le vrátit a byl prý také v Anglii a Nixoxemiku

ir (iruiind Filipa II. První vydání Obras, Segundo Cancioaero
I Segundo Cancioneroeipiritual (Druhý duchovo! ipévnlk)

)yly urité vydány v Antverpách. R. 1561 byl lavraidAn, bespochyby
^ro néjakou milostnou historii. Nejasné snámky sklonu k pattýfiké

tvorb shledáme v jeho rytíském románe Floriiel de Niqnea,
9 némi Klorisel miluje pastýku Silvii. VMenina emo^o ped*
/ád! Ribeiro dámu svého srdce pod jménem Aonia, a Montemór bo
napodobí s Dianou, která prý byla jakási Ana. Mlelivý Sepdlveda

I ozrazuje nám rodinné jméno bisníkovy vyvolené dívky, nýbri
; prohlašuje, že ji Filip III. a královna vidftli roku 1603 ve

Valderasu.

VSechny pastýské romány jsou si navzájem podobny, a Monte-
moroví se nepodailo uniknout nebezpeenství suchopárnosti. Aby zmíroil

Luto jednotvárnost, vypjuje si od Sannazara arodjnici, jejli kou-

Eclný odvar délá divy. Tato kouzelnice je pro spisovatele tak poho*
dlná, jako je nudná pro tenáe, který zvolá s faráem z Dona Qui-

jota: > Všechno, co souvisi s moudrou Felicií a oarovanou vodou, a(

le z ní odstraní.* O nco dále zavrhuje tento odvážný mui veráe,

prokazuje est knize pro její prosu, a protoie je první ve svém oboru,

Moatemór pijímá obvyklý zpsob podání, a tak se vyjaduji jeho pa-

jtýi — Siréno, Silvano a ostatní — jako velice výmluvní vévodové;

ale jeho sloh je pesný a píjemný ve své umlosti. Diana byla

f nesmirné oblib. Mlo se za to, snad myln, že samotný Shake-

jpsare založil svou hru The two Gentlemen of Verona na
plbhu o pastýce Felismen, který etl v rukopise Bartolomje
Younga, jehož výborný peklad, akoli byl vytištn teprve 1598, byl

dokonen již 1583. Jediné je jisto, že Filip Sidney byl knihou okou-
zlen a že z ní veršem peložil nkteré ásti, tak jako že z ní po-

zdji erpali Sarrasin a Desportes.

Montemdr sliboval pokraování, které nikdy nevyšlo; když viak

oblíbenost stále trvala, vydavatelé vytiskli nová vydání, do nichž

vložili pibžh o Abindarráezovi a Jarifé, který Villegas vadil do
svého Inventá i o, jehož privilegium k tisku je z roku 1551.
Doktor salamancký, Alonso Pérez, podlehl pokušení a napsal po-

kraování, ale jeho druhá Diana (1564) je svrchované mdlá pes
zvláštní domýšlivost spisovatelovu, že souhrn jeho díla byl > napodoben
nebo zkraden podle nejlepších latinských a italských spisovatel*.

Pérez tvrdí, že byl pítel Montemórv, ale protože nemá jiné ped-
nosti, je dobe, že se ztratila jeho tetí Diana, >která nebyla pi-
pojena, aby nevznikl píliš tlustý svazek*. Téhož roku 1564 vydal

Gaspar Gil Pólo (? zem. 1591) knihu Diana enamorada (Zami-

lovaná Diana), která, praví Cervantes, >mla by býti stežena, jako by

J. Fifzmaurioe-Kclly : Déjiny španlské literatury. 8
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ji napsal Apollo«; poklona uinná na ohromení tená, kteí si

nevšimnou slovní híky. Vysoká cena Polovy knihy byla všeobecn
uznána, pedevším, jak poznamenává Rennert, Jerónimem de Texeda,
jehož Diana (1627) je drzý plagiát, který do jisté míry ošálil Tick-

nora. Z nejvýstednjších pastýských skladeb veršovaných je Diez
Libros de Fortuna de Amor (Deset knih o osudech lásky,

1573) od sardinského vojáka Antonia Lo Frasso, který spolu s Avel-

lanedou a skladatelem knihy Pícara Justina (Darebaka Justina)

sdílí est, že vzbudil váše CervantesoVu. To je jediná jeho sláva,

avšak pece Pedro de Pineda byl natolik obmezený, že znovu v XVIII.

stol. otiskl Fortuna de Amor (Osud lásky). Umlost dosáhla svého

plného rozptí v Pastor de Filida (Filidin pastý, 1582) od Luise

Gálveze de Montalvo, který osobami Siralva, Silvana a Tirsiho ped-
stavuje sebe, Silvestra a Figuerou. Protože všichni vynikající spisovatelé

pokládali za povinnost pokusit se o pastýskou skladbu, bylo by ne-

užiteno sestavit seznam román, které jsou jenom planou ozvnou
Montemóra. Pastoralia se udržela jednak proto, že nebylo tém nic,

co by se postavilo proti nim, jednak proto, že lidé inu nacházeli

zalíbení v literárním idealismu. Ale jejich neskutenost neodvratn
pivodila jejich zánik, když Alemán a ostatní se vrhli na pikareskní

obor. Nicmén, jak dokazuje Amor con vista (1625) od Juana
Enríqueze de Ziiiga, a Pastores delBetis (Andaluští pastýi,

1633) od Gonzala de Saavedra, potrvaly v mód až do první polovice

XVII. století. Když asem podívaná na zamilované pastýe, hrající na

své šalmaje pohanské nápvy, pohoršovala lidi pravovrné, Fray Bar-

tolomé Ponce vydal svou zbožnou parodii Clara Diana álodi-
vino (Jasná Diana na božský zpsob, 1599) v témže duchu vzdlá-
vacím, který ponukl Sebastiána de Córdoba (1577) k travestii dl Bos-

cánových a Garcilasových á lo divino, transladadas en mate-
rias cristianas (v kesanském pevodu).

Didaktickou prosu pstoval úední kroniká JERÓNIMO DE ZU-
RITA (1512— 1580), skladatel A nal es de la Corona de Aragón
(Letopisy koruny Aragonské), šest svazk in folio, které byly vydány
v letech 1562— 1580 a koní smrtí Ferdinanda katolického. Zurita,

nejsa literárním umlcem ani historickým portretistou, zajímá se mén
o lidské iny než o události ústavní. Když mu bylo povoleno, aby
pracoval v archivu koruny aragonské, stal se tak prvním ze španl-

ských historik, kteí sbírali pvodní listiny, prvním, jenž doplnil

prameny studiem cizozemských listin, prvním, jenž pochopil, že cesty

velmi napomáhají vdeckým výzkumm. Schází mu vzrušení, sympathie

a malebnost; pece však nemže tím klesnout vážnost jeho díla, ježto

pedstihl všechy své pedchdce pesností a rozvrhem svého plánu.

A teme cokoliv, je teba íst i Zurilovy Anales. R. 1580 do-

stalo se jeho souasníku AMBROSIOVÍ DE MORALES (1513— 1591),

synovci Péreze de Oliva, úkolu pokraovat v kronice Floriána de

Ocampo; autorisovaný zlomek díla, jejž sestavil po desíti letech práce,

spojuje v sob jasné vypravování s pirozeným kritickým duchem,
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takie se m&ieme domnívat, le by byl leaitným toupefem Zaritovýro,

kdyby býval k tomu mél dfive pfleiitoit.

Jako bátnlk patí Hurtado de Mendoxa do doby Karla V. jebo
mistrovství v prose je zjevno v Guerra de Granada (GranAdiká
válka), klcri byla vydána v Lisabone (1627), tedy «l po iebo imiti,

vydavatelein''bájuil Fisaerových, Luisem Tribaldosem de Toledo.

V ervnu 1568 vsnikl spor mesi Mendoxou a mladým jakýmsi dvo*

anem, Diegem de Leiva. Starý státník — bylo mu ledcsát tyfi léta

— odzbrojil Leivu a vyhodil x okna dýku svého soupefe. Tento xlo^in

uráiky velienstva (hádka se odehrála v královském paláci t Madride)
vynesl Mcndozovi granadské vyhnanstvl, kde napsal svou historii

maurského povstání (1568— 1571) v Alpujarrách a rondských horách.

Mendoza psal pro svou radost, bez úmyslu didaktického oebo
polemického. Jeho pimá fe o válce a úloha, kterou tu hrály pedof
osobnosti, jež milovat nemel nejmenilho d6vodu, pivodily opoidéné
vydáni jeho díla. Akoli psal pro svou xábavu, má vlastnosti velkého
historika - uenost, nestrannost, dar vyprávcí, strunost, dulevnl

pronikavost, pochopeni, dramatickou perspektivu a výmluvnost. Zpfisob,

jakým se divá na situaci, je vidy spravedlivý, a akoli proxraznje

asem lehkovrnost své doby, jeho pesnost v podrobnostech je pe*
kvapujlcl. Jeho sloh má do sebe cosi zvláštního. Pijmeme-li domnnka
za jistotu, ukázal již v burlesknim dopise Felicianu de Silva, s jakou

dokonalosti uml napodobit sloh tohoto výteníka. V Guerra de
Granada opakuje odvážný in za vážnjším úelem. Uhlazená rhé-

torika Sallustiova je napodobována asto se vzácnou vrností. Bére si

rovnž za vzor Tacita a otrocky napodobí místo, kde Germanicus
nalézá nepohbená tla legií Varových, ve vypravování o Arcosu a

jeho vojsku u Calalinu. Není to ani plagiát ani neuvdomená vzpo-

mínka; je to úmyslná snaha spisovatele odchovaného vzory anti-

ckými, který zná dobrou prosu, a pokouší se dát svému jazyku

temný lesk latiny. Bylo by upllišené íkat, že se to Mendozovi po-

dailo dokonale, ale pece neztroskotal úpln, a krom nkolika latin-

ských vazeb Guerra de Granada zstane nejen skvlou a maleb-

nou skladbou, ale i mistrovským píkladem kastilské prosy, snad bez

posledního pehlédnuti spisovatelova. Mendoza asi není velký historik;

jako spisovatel je neobyejn veliký.

Ve zcela jiném rázu než politickém byla pstována historie £-
deckým spisovatelem, kterého dlužno zaaditi mezi literáty. Jesuitský

misioná JOSÉ DE ACOSTA (? 1539— 1599) je spisovatel díla Hi-
storia natural y moral de las ladias (Pírodní a mravní hi-

storie Indii, 1590), opravdové snŠky fakt pozorovaných po dobu
sedmnácti let, jež ztrávil na Novém Svt; dílo to šfastnými závry
všeobecnými uneslo samého Humboldta. V druhém, posmrtném vy-

dání knihy Aritmética practica y especulativa (Praktická

i spekulativní aritmetika, 1598) od mathematika JUANA PÉREZE
DE MOYA (.> 1513—? 1596) je v dialogické form obrana oblíbených

studií spisovatelových, které nám ho pedstavují jako velmi chytrého

dialektika, obratného ve vykládáni theorií. Profesor humanitních stadii
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v Zaragoze, pekladatel Cicerona, Terentia a Lukiana, PEDRO SI-

MON ABRIL ( 1530— 1590) spojuje intelektuální jemnost se šastným
vyjadováním v Logica (1587) a Apuntamientos (Poznámky,

1589.) Avšak tito dva spisovatelé, — je zajisté teba to piznat, —
nejsou postavy stojící v popedí.

Vi pedstavitelm abstraktní myšlenky je historik španlské

literatury v dosti obtížném postavení. Mimo nkolik slavných výjimek,

které jdou od Platona k Schopenhauerovi, velcí misti spekulativních

myšlenek ve všech zemích pohrdali literárním okrašlováním, a toto

zhrdání formou mžeme pozorovati ve Španlsku jako všude jinde.

Nad to, pokud se týe tohoto svazku, nutno si uvdomit, že nejvíce

vynikající španlští myslitelé — Juan Luis Vives, Gómez Pereira, Se-

bastián Fox Morcillo, Francisco Sánchez a Francisco Suárez — psali

latinsky. Ale mezi tmi, kdož užívali jazyka mateského, dlužno jmenovat

fysika JUANA DE DIOS HUARTE (? 1520—1590), který ve Exa-
men de ingenios para la ciencias (Zkoumání vloh pro vdy,
1575), vykládá vztah psychologie a fysiologie s neodvislostí plnou

odvahy a dialektikou, která pimla Lessinga, že peložil toto dílo.

Jistá proslulost poutá se k svazku nazvanému Nueva filosofía de
la naturaleza del hombre (Nová filosofie pirozenosti lidské,

1587), pozoruhodnému pro obratný rozbor a dar chladné ironie, které

by byly úžasné, kdyby dílo skuten bylo od mladé OLIVY SABU-
COVE DE NANTES (1562— 1590), jejíž jméno stojí na titulu. Ale

nové objevy, zdá se, bezpen dokazují, že byla kniha napsána otcem
mladé dívky, bakaláem Miguelem Sabukem y Álvarez. Je-li tomu tak,

pednosti zstávají, ale zázrakem mizejí, a to, co jsme pokládali za tém
jedinený píklad filosofického slibu u ženy, je jenom pronikavé po-

jednání muže již zralého.

I



KAPITOLA IX.

Doba Lopeho de Vega (1598—1621).

Koku 1598, kdy zemel Filip II., vyila uroveft prvnf kniha Lo-
peho de Vega, a toto datum stanoví konec období, které vidélo tolik

rzných snah. Vjtupujeme do doby hrdinné. Italský vliv slavil naprosté

vitézstvl, rytíský román dospél konce své dráhy, mysticismus a bás-

nictví pastýské našly své výrazové prostedky a byly radostné pijaty.

Nejdležitéjší ze váech událostí bylo zízení jeviSté v Madride, Tcatro

de La Cruz (1579) a Teatro del Principe (1582). Vime, ie byla

divadla zízena také ve Valencii, Seville, Zaragoze a snad Granadé.

Slavný Alberto Nazeri de Ganassa a jeho italští herci obeznámili

Španélsko s uméním hereckým. Od té doby každou provincií prochá-

xeli komedianti, jak to vypravuje ve Viage entretenido (Zábavná
cesta, 1603) Agustln de Rojas Villandrando (l577- 1612), který

rozeznává s ponékud ironickou pesnosti devét stup tohoto povolání.

Byl to bululií, potulný komediant, který chodil sám od vesnice

k vesnici pednášeje krátké kousky ped malým posluchastvem, o jehož

shromáždénf se staral kostelník, bradý a fará, kteí pidiendo
limosma en un sombrero (prosíce o almužnu do klobouku) sbí-

rali tulákovi peníze na skývu chleba a talí polévky. Když dva kome-
dianti chodili spolené, jako sám Solano a jeho spoluhrá Rios, tvoili

ftaque, ale vystupovali jen za dne v prostých entremeses. Poné-
kud vyšší stupe byla cangarilla, složená ze tí i ty herc,
kteí dávali Oveja perdida od Timonedy nebo néjaký malý kus,

v nmž mladý hoch hrál ženskou úlohu. Teprve po r. 1587 objevily

se hereky na prknech. Pt muž a jedna žena tvoilo carambaleo,
které se utáboilo ve stodolách a hrálo za naturální mzdu, jako bochník

chleba, hrozny vína, hlávky kapusty; v dležitjších vesnicích žádali

vyšší cenu: šest maravedí, kus klobásy, veteno lnu atd. Akoli
Rojas Villandrando ujišuje, že by býval pavouk unesl zavazadla cá-

rám balea, herci byli zpsobilí pedstavovat bu pravidelný obyejný
kus, bu dv autos, nebo tyi entremeses. Mnohem vtší ná-

roky mla garnacha se svými šesti muži, svou »prímadonnou< a

mladým hochem, který hrál naivní úlohy. tymi velikými kusy, temi
autos a temi entremeses týden okouzlovala tlupa celou vesnici.

Rozsáhlejší repertoir mohlo provádt sedm muž, dv ženy a mladíek,
z nichž se skládala bojiganga; jezdili komo od msta k mstu.
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Pak pišla na adu fárán dula a po ní již vážená compa-
ftía šestnácti herc se trnácti statisty, která dovedla hrát padesát

kus kdykoliv ihned. Nepochybn k takovéto tlup patil Naharro

z Toleda, skladatel kusu La marquesa de Saluzia, llamada
Griselda, slavný v úlohách chvastavých voják a první ze španl-
ských divadelních >editel<. »Obohatil také divadelní píkrasy a na-

hradil pytel na obleky bednami a kufry. Zaídil to tak, že muzikanti,

kteí až do té doby zpívali za oponou, byli nyní v místnosti. Zrušil

falešné vousy, které komedianti až dosud nosili, a nakázal, aby herci

hráli bez pestrojení, vyjma role starc, nebo ty, které vyžadovaly

zmnu vzhledu. Zavedl dekorace, mraky, hmní, blesky, souboje a

bitky, avšak nedosáhl tím dokonalosti našich dn.«
Takové svdectví vydává o Naharrovi nejslavnjší osobnost ka-

stilské literatury. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (1547 až

1616) v právní listin, podepsané v Madrid dne 18. prosince 1580,
sám udává, že se narodil v Alcalá de Henares: to ukonuje dlouhý

spor o jeho rodišti. Byl pvodu ist kastilského, jeho solar ležel

v Cervantosu u Reinosy: spojitost s Galicií nesahá nad XIV. století.

Jméno jeho rodiny pochází, jak se zdá, od zámku San Cervantes

u Toleda, nazvaného dle kesfanského muenníka svatého Servanda.

Pídomek de Saavedra není uveden na titulu prvního díla našeho
spisovatele (Galatea). Avšak Cervantes užívá ho v žádosti, adreso-

vané papeži ehoi XIII. a Filipu II. (v íjnu 1578); a protože jméno
Cervantes bylo dosti rozšíené, rozlišoval tento pídomek spisovatele

od jeho souasných jmenovc. Byl druhý syn Rodriga de Cervantes
de Saavedra a Leonory de Cortinas, a nikoliv jejich nejmladší syn,

jak se myslilo až do nedávná. O jeho matce nejsou známy podrob-
nosti; jakkoliv byl sdílný její nesmrtelný syn, nikde se o ní nezmi-
uje a nepizpsobuje se španlskému zvyku pipojovat k svému vlast-

nímu také jméno rodiny matiny. Otec ml titul licenciáta. Zdá se,

že patil mezi velmi prosté ranhojie. Hluchota nedovolila mu, aby
dosáhl ve svém zamstnání skvlého úspchu, a zstal stále chd.

Neznáme datum narozeni Cervantesova. Byl poktn v kostele

Santa Maria Mayor v Alcalá de Henares v nedli dne 9. íjna 1547.

Kanovník plasencKý Tomáš González tvrdil, že nalezl jméno Cervan-
tesovo v registrech university salamancké, což nikdy nebylo znovu
zjištno. Nuzný ranhoji hledal svoje pacienty msto od msta, a jeho

rodina ho doprovázela: setkáme se s nimi ve Valiadolidu brzy po
roce 1550, v Madrid kolem r. 1561, v Seville r. 1564. Je tedy málo
pravdpodobné, že se dal Cervantes zapsat na universitu. Jeho vzd-
lání bylo spíše nepatrné, a puntikái se mu vysmívali, že byl bez
diplomu. Záhy však pojal literární ctižádost. Foulché-Delbosc nalezl

znlku, která nese jméno Cervantesovo, a je vnována Izabele z Va-
lois, tetí žen Filipa II. Složení její spadalo by mezi léta 1560—1569,
a je-li urení znlky správné, byla by nejstarší jeho dílo, které se nám
zachovalo. O Cervantesovi zmiuje se r. 1569 uitel madridské školy

Juan López de Hoyos, jenž mluví o nm, jako o svém » drahém a

velmi milém žáku«; nkteí z toho soudí, že byl výpomocným uitelem
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na koleji Hoyosov. U plleiitosti imrti lubely i Valoii byl ponejprv

iiitón. Hoyos tehdy vydal svazek naxvaný: Híitoria y Relación
verdadera de la enfermcdad, felicíaimo tráasito y aun-
tuosas exequias Tiinebref de la aereníiima Reina de
Espana, OoAa Isabel de Valoís (Pravdivá historie a správa

o nemoci, pešastném zesnutí a nádherných smuteních slavnostech

nejjasnéjSÍ královny ipanélské, 1569). Cervantes má tu epitaf ve formé

znilky, pét redondiilas e elegii o sto devadesáti devíti veriicb,

jež je adresována kardinálu Dieg^ovi de Eipinosa, jménem ikoly. Tyto
ubohé kusy byly uveejnny prosté proto, le je síoiil Cervantes; sám
snad je nikdy nevidél tišténé. Má se za to, 2e se dopustil jako Hurtado
de Mendoza urážky velienstva; ale je to jen domnnka práv tak

jako historie jeho lásky s dvorní slenou. Je jisto, ie dne 15. záf

1569 bylo vydáno soudní naízení proti jistému Miguelovi de Cer-

vantes, který byl odsouzen k ztrát pravé ruky, protože v blízkosti

dvora poranil Antonia de Sigura. Nic nedokazuje, 2e vinník byl nái

Cervantes, ale byl-li to on, uprchl z dosahu soudu. Vstoupil do slu-

žeb nuncia Giulia Acquavivy, a všeobecn se má za to, ie opustil

Madrid kolem r. 1568 (nebo na zaátku r. 1569) v družin tohoto

legáta. Jisto je, že v ím byl v prosinci 1569, a že byl po njaký
as komoím Acquavivovým.

Zeknuv se tohoto místa vstoupil r. 1570 do setniny vedené

Diegem de Urbina, velitelem pi slavném pším pluku Miguela de

Moncada, jenž tehdy sloužil pod Markem Antoniem Colonnou; jeho

synu Ascaniovi, opatu u svaté Žoíie, byla vnována Galatea o pat-

náct let pozdji. R. 1571 bojoval Cervantes u Lepanta, kde dostal

dv kulky do prsou, a kde mu zmrzaili levou ruku: »pro pevelikou

slávu pravice*, íkával s omluvitelnou pýchou. Jeho asté narážky na

úast, kterou ml na tomto vítzství, jako by naznaovaly, že víc si

zakládal na pezdívce »mrzák od Lepanta*, kterou si sám dával,

než na tom, že napsal Dona Quijota. Súastnil se boj u Navarina,

Korfu, Tunisu, Gulety, a vždycky držel se estn. Vrátil se do Itálie,

kde si bezpochyby osvojil vlašskou e, nebo stopy italských idio-

lism nejsou v jeho dílech ídké. Z Neapole, kde dle admirála Juriena

de la Graviére Cervantes již zastával malé místo obecního úadu, vy-

plul v záí 1575 do Španél s doporuovacími listy Dona Juana de

Austria a místokrále neapolského. Dne 26. záí jeho lo Sol byla

pepadena berberskými piráty a po stateném odporu byl Cervantes

a vtšina tch, kdož byli na palub, odvezeni jako zajatci do Alžíru.

Cervantes tu zstal pt let jako otrok, píše divadelní kusy, nekul-li

práv plány k útéku, a snažil se zorganisovat všeobecné pozdviženi

kesan. Jako nejnebezpenjší, protože nejhrdinnjší mezi všemi,

stal se vdcem spiklenc, a po nkolika neúspšných pokusech byl

stežen jako rukojmí pro bezpenost msta. Za osvobození, o nž
jeho rodina marn se snažila, dkuje neoekávané okolnosti. Misioná

Juan Gil nabídl pt set dukát zlata jako výkupné za šlechtice jmé-

nem Jerónimo Palafox. Obnos nestail, aby vykoupil lovka posta-

vení Palafoxova, ale stail, aby osvobodil Cervantese, který byl již na
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palub galeje deyovy, jež mla odplout do Caihradu. V Madridu se

s ním shledáváme dne 18. prosince 1580. asto opakoval, že sloužil

v Portugalích a na Azorech, ale je to pochybné. Zdá se, že vykonal

jakési malé poslání^ v Oránu. Konen kolem r. 1582 nebo 1583
trvale se usadil ve Spanlích, a od té doby patí literatue.

Kusy, jež psal v Alžíru, se ztratily, ale dv znlky z léto doby
(1577), vnované Rufmovi de Chamberí, se dochovaly. Krásný, rýmo-
vaný dopis státnímu sekretái Mateovi Vázquezovi pochází také z to-

hoto období. První stopy Cervantesovy ve Spanlích jsou chvaloené
znlky v Romanceru (1583) od Pedra de Padilla a Austríadé
(1584) od Rufa Gutiérreze. Padilla vjardín espiritual (Duchovní
zahrada) optuje Cervantesovi poklonu, klada ho mezi nejslavnjší

básníky kaslilské. íkalo se, že Cervantes byl v Montachesu r. 1584:
není na to dkaz, ale v prosinci tohoto roku vzal si Catalinu de
Palacios Salazar y Vosmediano, rodem z Esquiviasu, mladší o osmnáct
let. Galateu prý psal na podporu svého dvoení. Je to možné, nebo
privilegium k tisku je datováno z 22. února 1584, akoliv kniha byla

vydána až na jae 1585. Nemanželská dcera Cervantesova Isabel de
Saavedra narodila se asi rok po tomto manželství; budeme ješt o ní

mluvit. Obírejme se nyní první ástí Galateje, nedokoneného pa-

stýského románu o šesti knihách, za njž Cervantes dostal od knih-

kupce Blase de Robles tisíc ti sta ticet šest reál, ^ kterážto suma se

skrovným vnem jeho ženy mu umožnila zaídit vlastní domácnost.
Jako finanní podnik mla Galatea neúspch. Byla znovu tištna za

života spisovatelova jednou v Lisabone 1590, a podruhé v Paíži 1611.
Ani jedno ani druhé vydání nevyneslo mu penz, ale pes to tato

kniha pispla udlat ho známým.

Plul po vtru lidového vkusu a není možno ho z toho kárat.

Uením o umní pro umní nikdy se netrápil. Jeho péro bylo jedi-

ným prostedkem, jak získat živobytí, a musil se líbit, aby na n vy-

dlal. Pozdji v Donu Quijotovi praví spisovatel: »Chci mít zisk, nebo
bez nho sláva neplatí ani za halé.* Ód doby Montemórovy byly pa-

stýské skladby v oblib, a Cervantes jako Gálvez de Montalvo a tolik

jiných šel s proudem. V pozdjším vku ješt, když psal Colo-
quio de Perros (Rozhovor ps), prohlásil ústy moudrého Berganzy,

že všechna pastýská díla jsou » marné smyšlenky, prosté vší pravdy,

složené pro zábavu zahale*; ale je otázka, zda Cervantes kdy ztratil

chu k pastorále, i když jeho smysl pro humor nutil jej uznat slabost

tohoto konvenního oboru. Je jisto, že ml zvláštní nžnost pro Ga-
lateu. Zachová ji, když hází do ohn knihovnu Dona Quijota, vy-

chvaluje její vynalézavé vlastnosti a povzbuzuje holie, aby ekal na

pokraování, které již v samém textu pedvídáme. Tento slib znovu
se opakuje ve Vnování jeho divadla (1616), v pedmluv k druhé
ásti Dona Quijota (1615) a ve vnovacím listu ke kusu Per-
siles y Sigismunda, podepsaném spisovatelem na smrtelné posteli

dne 19. dubna 1616. Ptkrát v ticeti jednom roce slibuje Cervantes

' Reál (= 34 maravedí) := tvrt pesety = necelých 26 h.
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druhou ást Galateje. Je xejmo, ie roél dobré minéol o první 6ásti,

a že jeho slabost pro tento druh byla nenapravitelná.

Jeho pokus v pastýském básnictví petrval pedevším pro velké

jméno spisovatelovo. Pastýská díla málo se liií ve svých podstatných

ástech, a tento druh skládáni poskytuje Cervantesovi jen málo píležitosti,

aby uplatnil svého humorisckého ducha. Haxiitt vyznává, Ie bez ustání

odkládal etbu Galateje a Persilesa, a vykládá tyto prfitahy takto:

•Jsem naprosto pesvéden, ie etba téchto dél nedala by mné vélií

minéni o spisovateli Dona Quijota, a moiná také, ie snad v jistých

chvllich dokonce i menši. « Hazlitt mél dobrý instinkt. Cervantei za-

téiuje jevišti neskutenými osobami: Elicio a Erastro švitoí o své

lásce ke Galateji na bezích Taja; Miremio miluje Silverii, Leonarda
nyje pro Salercia, Lenio je uchvácen p&vaby Gelasiinými. V Galateji
se najdou nedostatky, které Hazlitt písné vytýká Arcadii od Sira

Philipa Sidneye: antithese, metafysické temnosti, soustavné prokládání

textu duchaplnostmi, ueností, oteveností, moudrosti spisovatelovou,

a jeho véná nesrovnalost. Ale dopouSti-li se Cervantes téchto chyb.

dopouiití se jich úmyslné a v dobrém sdružení. Do tvrté knihy vkládá

o kráse vložku, kterou si vypjuje z Abarbanelových Dialoghi.
Jako Sannazaro na zaátek své Arcadie umisuje Ergasta a Selvaggia,

tak i Cervantes kladl v popedí Erastra a Elicia; a kdyi Vlach ped-
vádí Carmosinu Bonifaciu pode jménem Amaranta, Španél nazývá Ga-
lateou Catalinu de Palacios Salazar nebo jinou ženu. Konené myšlenka

Canto de Calíope, v némž spisovatel velebí celé sbory souasných
básník, je vypjena pímo z Canto del TuriazDianyod
Gila Póla.

Rozvlánost, strojenost, okázalost, jednotvárnost a výstednost
jsou stálé nedostatky pastýských dél XVI. století, a Galatea není

jich prosta. Avšak pes všechny tyto vady není bez imaginace a fan-

tasie, a její kvtná rhétorika je dobrý píklad umélé prosy. Snad
krom díla Persiles y Sigismunda Cervantes nikdy nepsal s v-
domjším úsilím po dokonalosti a s písného hlediska slohu dmyslná
Galatea snese srovnání s Donem Quijotem, ovšem mimo jeho

nejkrásnjší místa. Nepodailo se jí však upoutat tenáe, a Cervantes

se vrátil k básnictví. Jeho verše, vložené do Jardin Espiritual
od Pedra de Padilla a do Cancioneru od Lópeze Maldonada, uka-

zují blahovli a lásku k literatue. V obou tchto svazcích Cervantes

mohl íst kusy od zázraného mladíka Lopeho de Vega, kterého jii

chválil s devadesáti devíti jinými básníky v Canto de Calíope.
Sotva asi pedvídal, že tento jinoch stane se jeho sokem, ba i víc.

Roku 1587 složil znlky pro Padillovy Grandezas y excelen-
cias de la Virgen (Velikost a sláva Panny Marie) a pro Filo-

sofía cortesana (Dvorská filosofie) od Alonsa de Barros. Veršovat

bylo jeho koníkem, a r. 1588, když léka Francisco Díaz uveejnil

pojednání o nemocech ledvin, neúnavný veršovec napsal znlku pí
této zvláštní píležitosti.

Avšak akoliv pstoval verše s toutéž horlivostí, jako Don Qui-

jote potulné rytíství, uznal, že lovk nežije toliko ze znlek, a pustil
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se na divadlo. Ml šastné pesvdení, že je geniálním dramatickým

spisovatelem. Jeho souasníci tvrdili opak, a potomstvo podrželo tento

soud. Jak sám praví, napsal v tomto období dvacet ticet kus, ale

známe jen tituly nkterých z nich: La Gran Turquesca, Jeru-
salén, La Batalla Naval (slož. asi 1584), Amaranta a El
Bosque amoroso (1586), Arsinda a La Confusa (1587). La
Batalla Naval (Námoní bitva) vztahuje se bezpochyby na bitvu

u Lepanta, kteréhožto námtu se Cervantes nikdy nevzdal; Arsinda
byla známa ješt r. 1673, kdy Juan de Matos Fragoso mluví o ní

jako o slavném kuse L a Corsaria Catalana; a náš spisovatel sám po-

važoval kus La Confusa za » dobrý mezi nejlepšími*. Tato spoko-

jenost se sebou samým je lidská a zábavná, akoliv bychom si páli

lepší záruku než Bardolphovu.

Dv dramata tohoto období: El Trato de Ar gel (Život v Al-

žíru) a La Numancia byly vytištny knihkupcem Antoniem San-

choa r. 1784. Pedmtem prvního díla je život kesanských otrok
v Alžíru: vidíme tu váše, kterou Maurka Zara pociuje pro zajatce

Aurelia, jenž je zamilován do Silvie. Je nutno pedpokládat, že Cer-

vantes ml dobré mínní o tomto námtu, protože ho užil asi po
ticeti letech v El Amante liberal (Štdrý milenec), ale divadelní

kus je bez ceny. Lev, ábel, abstrakce jako Nutnost a Vhodnost, jež

uvádí na scénu, jsou ubohým útoištm k podivuhodnému. Situace

jsou tvoeny bez ohledu na pravdpodobnost, a veršování je ledabylé.

Jako Veronese tak i Cervantes rád se spodoboval ve svých dílech,

a v Trato de Argel peuje o to, aby vze Saavedra pednášel
jeho tirádu. Kus nemá nijaké dramatické ceny: jeho jediný význam je

v tom, že podává svým rodákm živý obraz vytrpných zkoušek

s více mén didaktickým úmyslem.

O kuse, který nám dává lepší pedstavu o nadání Cervantesov,

pronesl Shelley tento velkodušný soud: >etl jsem Numancii, a

jakmile jsem s námahou prošel podivnou pošetilostí prvního jednání,

byl jsem ponenáhlu vysoce okouzlován a na konec nanejvýš zaujat

silou, s jakou autor dovede v nás vzbudit soucit a obdiv, v kteréžto

vlastnosti, pokud vím, nikým nebyl pedstižen. V tomto kuse, pi-

znávám, není poesie opravdu hodná tohoto jména, ale mistrovství jazyka

a soulad veršování jsou dosti veliké, aby mohly být pijaty za poesii.*

A netoliko Shelley sdílí tento obdiv. Možno pipomenout piznání

Goethovo k Humboldtovi: >Práv jsem peetl Numancii s velkou

rozkoší.* Po osmi letech však svil Riemerovi pozmnný úsudek.

Boulivá škola nmeckých romantik zanotovala sbor zuivých chvalo-

zpv. Friedrich von Schlegel pekonal sám sebe, mluv o této tra-

gedii jako »božské«, a August von Schlegel, nespokojen prohlášením

Numancie za mistrovské dílo dramatické, chtl by nás také pe-
svdit, že je mistrovským dílem básnickým vbec.

Numancie je bez nadsázek z nejlepších kus Cervantesových.

Velkolepý pedmt jeho je obležení a dobytí Numancie Scipionem

Africkým po trnácti letech odporu. Na stran íman bylo osmdesát

tisíc muž, Španl byly jen tyi tisíce, a v mst nenalezli vítzové
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Morandra a l^yry; jsou tu místa a episody vxácné dolconalotti,

icjsou vázány xákladni skladbou a vybavuji Ipatný úinek portrétu

váného za r&aného osvétleni. Abstrakce plni jevilté: Válka,

ic, Hlad, Španihko, eka Duero. Nicmén a6i v Numancií
iy pedstiženy žádným dramatickým spisem CervtntetOTým, výstup

Vlar(|uina a mrtvoly má hrozný úinek. Ticknor tvrdí, vle není nic

.7.ne.4eného v zaklínáni Fausta od Marlowa«. jeité ohromnéjái je

- ocenní Ticknorovo: »Ani sám Shakespeare nevynuti z nás tak

Mii soucit s krvavou hlavou, která proti vli vyskoí na Mac-
iv sti, aby zodpovdéla otázku viny, tak jako nám ho dává po-

:ítit Cervantes pro trpící duSi, která byla povolána zpét do života,

kby te podruhé vytrpla strasti smrti*. )e nerozumné srovnávat zvuné
réty Cervantesovy s velebnou výmluvností Marlowovou. Ješt méné
noudré je stavt proti jímavému melodramatu jednu z nejmohutnjších

ragedií svta. Jeho velká scéna má význam jako umlé okrášleni, jako

rýtniuvná okrasa nebo jako bravurní výkon. Je však snížena na toto

nisto, nebof nikam nevede, a není k niemu. Dramatitjší je fe,
cterou pronáší Scipio, když Viriato, poslední obyvatel Numancie,

se s vže, a pece je to také místo, které by mohlo být oddé-

ze souvislosti. Zájem Numancie není po pravd dramatický,

i její verše snadno strhují k upíliáeným chválám, jako tomu bylo

1 Shelleye. Hra je pedevším zbožným a vášnivým výrazem vlaste*

lectvi: tak o ní soudil Fichte, kdyŽ se jí inspiroval pro Reden an
lie deutsche Nation, a proto ji mají rodáci spisovatelovi ve vy-

oké vážnosti, a nedožaduji se pro ni významu, jejž objevili cizinci

)íliš dobe smýšlející. Lope de Vega a Calderón zaujímají ješt scénu,

:terou Cervantes, žák Viruésv, ztratil ped temi stoletími: oba žiji,

eden jako dramatik stokrát silnjší, druhý jako básník nekonen
'tši. Pece však jako pízraku vyvolanému Marquinem dostalo se

Cervantesovi na as vzkíšení. Když Palafox hájil Zaragozu proti

Jonceyovi, Mortierovi a Lannesovi, byla hrána v obleženém mst
"íumancie, aby vidli tehdejší Španélé, že jejich otcové dovedli

emít pro svobodu. Pedstavení rozpoutalo nadšení; maršálové Na-

>oleonovi byli okamžit odraženi, a roznícené verše Cervantesovy pi-
ply k úspchu. Nikdy za svého života nedosáhl Cervantes podob-
lého vítzství; nijaké po smrti nemohlo ho lépe uspokojit.

Cervantes sice tvrdí, že jeho kusy byly oblíbeny, ale možná, ie sám
i vymyslil tento klam. Jeho zuiví obdivovatelé soudí, že asi ustoupil

-opemu de Vega, tomuto >divu pírody*: je to jen planý vý'mysl.

-ervantes ztroskotal ve svém spisovatelském emesle tak dokonale,

e r. 1587 opustil madridské divadlo, aby hledal postavení v Seville:

^ope byl tehdy teprve zaáteník ptadvacetiletý, velmi ješt dalek

drcQJící pevahy, kterou mu potom piznali. R, 1587 zabýval se

3ervantes zásobováním obilí pod Diegem de Valdivia s platem dva-

iácti reál denn. V lednu 1588 stává se dodavatelem nepemožitelné

rmády, ale msíc na to je sesazen a vypovzen pro pílišnou horli-

ost. V ervnu je mu služba vrácena, a v íjnu je upozornn, aby
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si vedl mírnji. V kvtnu 1590 žádá za uprázdnné místo ve španl-

ské Americe. Avšak nezekl se úpln literatury. R. 1591 píše romanci

pro Flor de varios y nuevos romances od Andrése de Vil-

lalba, a píštího roku uzavel s editelem sevillského divadla Rodri-

gem Osoriem smlouvu, na základ které mu má dodat šest komedií

po padesáti dukátech, jež mu však mly být vyplaceny, le uzná-li

on, Osorio, že kusy jsou »z nejlepších ve Španlsku*. Neznáme vý-

sledek této smlouvy, bezpochyby proto, že téhož dne, kdy byla pode-
psána (19. záí 1592), Cervantes byl v Castru del Río odsouzen do
vzení, nebo bez dovolení jednal pi prodeji obilí. V lét 1593 je

v úadech v Seville, Villagarcíi a jinde, a 1594 byl poslán do Granady.

Píštího roku získává první cenu — ti stíbrné lžíce — pi literár-

ním zápase, poádaném v Zaragoze dominikány ku cti svatého Hya-
cintha. Jeho znlka na slavného jenerála Santu Cruz je vytištna

v Comentario en breve compendio de disciplina mili-

tar (Krátký výklad o vojenském ádu, 1596) od Cristóbala Mosquery
de Figueroa; a jeho satirická kousavá znlka o vstupu Mediny Si-

donie do Cadizu, již vyplenného a vyklizeného od Essexe, je téhož

data.

R. 1597 byl Cervantes v Seville v dob smrti Hererovy a napsal

znlku na pamt velkého básníka andaluského. Téhož roku v záí byl

uvznn pro veliké nepoádky v útech: svil hotové peníze jakémusi

Šimonovi Freiremu de Lima, který s nimi zmizel. Byv v prosinci pro-

puštn, byl Cervantes úpln zbaven úadu, a nikdy již neoctl se ve

veejných službách. Znovu uvznn r. 1598 a znovu propuštn, ztratil,

jak se zdá, všechnu nadji a všechnu vážnost, a vedl ubožák v Seville

bídný život. R. 1598 složil dv znlky, a quintillas na smrt Fili-

pa II. Po tyech letech mlení pišla neodvratná znlka v druhém
vydání (1602) Draconteje Lopeho de Vega. Je jisto, že po celou

tu dobu Cervantes písail v njakém bídném obydlí, ale mimo jeho

vitele všichni zapomnli jeho jméno. R. 1601 byla podána o nm
úední zpráva; r. 1602, zdá se, že byl ješt jednou uvržen do vzení;

r. 1603 byla na nho vydána obsílka finanní správy, jíž vymáhali

na nm obnos, který zstal dlužen ješt po sedmi letech. Musil se

dostavit do Valladolidu, aby pedložil dvody na omluvu; protože ne-

mohl splatit ani nejmenší ástku, bylo mu s dluhem poshovno. Ale

jeho cesta nebyla marná: nalezl vydavatele pro Dona Quijota.
Privilegium je z 26. záí 1604, a v lednu 1605 byla kniha prodávána

v krám Francisca de Robles, královského knihkupce. Alonzo de Cer-

vantes, snad píbuzný spisovatelv, vnoval kdysi Álvarovi de Stúiga,

druhému vévodovi de Béjar, svj výklad na Manriquovy co plas.

Cervantes následoval tohoto píkladu vnováním sedmému vévodovi

de Béjar, jež složil, jak jsme již ekli, z vt vypjených z Herrery

a Mediny.

Je nesnadno zjistit, kdy byl Don Quijote napsán. Jist po

r. 1591, nebo hned na zaátku iní narážku na dílo Pastor de
Iberia od Bernarda de la Vega, uveejnné tohoto roku. Legenda,

dle které bylo toto dílo poato za pobytu ve vzení v Argamasille
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'od xkoitnatélý, auchý a bltarni, . . . jaký rooino poíti jen v ialái*.

viak je teba jen obratné eeno. Neni vlak nikterak dokáiáoo,

že .spisovatel byl kdy uvéznén v Argamatille, akoliv tradice td« fto*

novila urité místo, pízemni iklepenl v Cata de Medrano. Ale beM
sporu je ArgamasilU mito Dona Qaijota. ^.ertovné verie na konci

knihy naznauji pesn tuto >jiitou vetnici v Blanche, jil nikterak

nemám chut pipomínat jménem<.
Quevedo dosvduje, le byl tento fakt pijat souasníky, a topo-

grafie, zdá se, shoduje se úplné. Rukopis proiel etnýma rukant,
nežli se dostal k tiskai Cuestovi: proto mohla se o ném uinit imlnka
dvakrát ped jeho uveejnénim. Spisovatel knihy Picara jostina
klade Dona Quijota vedle Celestiny, Lazarilli de Tormet
a Guzmána de AI fa rach e. Avilak privilegium justiny je z 22.

srpna 1604. Také péro daleko slavnéj^l o ném pi.4e: v soukromém
li.stó psaném dne 14 srpna 1604 neznámému doktoru poznamenává
1 -pe de Vega, že iádný nový básník >neni tak ipatný, jako Cer-

icsj nikdo tak bláhový, aby chválil Dona Quijota*. Vrátíme se

1 : v k této poznámce asto uvádné.
O knize se patrné hovoilo, a ne vidy s pochvalou, nékolik mé-
ped tím, neŽ byla vytišténa; a kritikové mohli opét jednou po-

ii, že jích mínéni nic neplatí u obecenstva, které se dále baví proti

pravidlm a dogmatm. Don Quijote zvílézil, a již v ervenci 1605
chystalo se ve Valencii páté vydání. Cervantes vykládá otevené svj
rAmr: » Zmenšit vážnost a oblibu, kterou požívají rytíské romány ve

a mezi prostým lidem«. Avšak toto vlastni jeho vyznání bylo za-

;i..amto. Defoe tvrdil, že Don Quijote je satira proti Medinovi Si-

doniovi; Landor chválil ho jako » nejobratnjší útok, který kdy byl

veden proti kultu Panny Marie*, a pracn se pokoušeli dokázat, že

Sancho Pansa je karikatura Pedra Franquezy, a celé dílo burleskní

[parodií asové politiky.
' Cervantes byl nešasten za svého života, ale jeho nehody ne-

skonily jeho smrtí. Utvoil se kmen smšných obdivovatel, ktef,

dávajíce si název »cervantoíilové<, pemnili geniálního lovka v modlu.

Mistr ve výmyslu, nevyrovnatelný humorista, znalec ironického pozo-

rování, tvrce sotva menší než Shakespeare, to vše nestaí tmto fana-

tikm. Musí vidt ve svém bohu básníka, filosofa, myslitele, politického

reformátora, dokonalého uence, puristu jazyka a — což pekvapuje
nejvíce — asketu v soukromém život. Jaká to pošetilost! Celá knihovna

by se vyplnila díly, vnovanými Cervantesovi jako znalci lékaství,

zákon, námonictví, zempisu atd. Jako Shakespeare i Cervantes zvlášt

se zajímá o duševní poruchy, a ve ŠpanlskuJako v Anglii etní šílenci

jim vnovali hojnou pozornost. Musíme pijmout Cervantesa, jaký byl:

umlec lepší v praksi než v theorii, veliký svými schopnostmi piro-'

zenými spíše než vlastnostmi získanými. Jeho vdní je nepatrné, jeho

rozumování je bezcenné, jeho hloubání všední. Nkde v krátkých

místech projevuje se jako nejvznešenjší mistr kastilské ei, jasný,

pímý a silný; ale brzy ho to unaví, a snadno upadne do italských
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obrat a do vt petížených neužitenými vztahy. Cervantes neobstojí

jako dokonalý prosaik, obratný v epithetu, tebas že nikdo ho ne-

pedstihl, když chtl; a také nepsobí ist rozumov. Je nesmrtelný

pro svou tvrí sílu, pro zdroje svojí obrazivosti a pro bezmezné
sympatie. Odtud lidská a svtová povaha jeho díla; odtud záe jeho

staleté proslulosti.

Je jisto, že nemyslil zbudovat pomník tak pevný, a že nechápal

celý dosah svého díla: Goethe nás uí, že je teba tvrci ukázat smysl

toho, co stvoil. Souasné narážky, pokradmé útoky proti nepátelm
jsou pro nás rovnž tajemstvím, tebaže zabavují pracné chvíle

vykladatel. Romány rytíské mají osud loského snhu: Don Qui-
jote trvá stále. Cervantes hodlal s poátku napsat krátkou komickou
historii, ale plán jeho díla vzrstal pod jeho rukou, až obsáhl celou

lidskou komedii. Také on sám byl, pokud je to lovku možno, z téže

krve, jako Don Quijote. Znal nazpamt své potulné rytíe, a Ama-
díse de Gaula považoval za » knihu jist nejlépe pojatou ze všech

toho druhu*. Pece však divoký vlastenec obvinil ho, že spolupsobil

na zkáze vlasti, a vydali ho opovržení, jako >kata a sekyru španlské
cti*. Byron opakoval tuto smšnou výtku; v pravd však rytíská po-

šetilost již minula, když náš spisovatel vytrhl proti ní v boj: urychlil

jen její konec, to je nesporné. Po uveejnní Dona Quijota ne-

psaly se již rytíské romány, a toliko jediný Caballero del Febo
(1617— 1623) byl otištn. A píina toho je velmi prostá. Nikoliv

proto, že dílo Cervantesovo bylo niivé a on sám že byl obratným
umlcem travestií; podával však nco lepšího, nežli bral, a ukázal se

nejenom ve Španlsku, ale celému svtu jako velký tvrce, jako ne-

odolatelný humorista.

Smysl jeho hlavního díla petásal se do nedohledna a dvtipní
kritikové zbudovali o tom velké theorie. Je nemožno vit, že Cer-

vantes pomýšlel napsat allegorii lidského života. Pedvádí rytíe z Man-
chy jako knížete dvornosti, vlídného, stateného a moudrého v každém
ohledu, mimo nevýznamný bod, že prohlašuje za neplatný as a

prostor a mní vzhled svta, a tomuto hrdinovi dává za druha
Sancha, egoistu, obezelého a praktického v obyejných okolnostech.

To jsou vné typy. Ale bylo by upílišené tvrdit, že v tchto dvou
postavách je úmysl vdom symbolický nebo esoterický. Cervantes
dal se inspirovat jediné úmyslem umleckým, z nhož pak tvoí osoby
a obveseluje pemírou dmyslné fantasie, pehánním povah, bohat-

stvím episod a píhod a duchem satirickým. Skládá svou mosaiku ze

všeho, co upoutává jeho fantasii. Vkládá do ní nkdy typickou znlku;
pipojuje vzpomínky z Afriky, darebácké výjevy, jimž byl pítomen
za svého bludného života jako výbrce daní, italské zápletky dle Ban-

della, jízlivé vtipy na Lopeho de Vega, poklad dobrodružství a zku-

šenosti, schopnost k, výsmchu jednotlivcm i celku. Nijaký div, že

svt pijal Dona Quijota s nadšením. Nebylo dosud nic, co by se

mu podobalo, a nebylo od té doby nic, co by ho zastínilo. Koní
epochu a zaíná novou. Notuje de profundis stedovkého románu
a odkrývá cestu novým generacím, a patí zárove vkm minulým

1
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I vkfim plitim. N« miité, kde le centy rozbíhají, itojf Don Qui-
jot a ovládá celý obor fikce. Potomstvo pfijlmá jej jako zázrak hu-

moristické obrazotvornosti, hlubokého pozorováni a výmyslu nad vle pfi-

rovnáni. Pi^estává být pouhým místním majetkem, akoli nic neroie
zbavit Španélsko slávy, ie jej zplodilo. Cervantes zaujímá místo vedle

Homéra a Shakespeara jako lovék viech vékfi a všech zemi: Don
Quijote jako Iliada a Hamlet patfí svitové literatufe, a pro

{

viechny národy stal se vnou hostinou ducha.

Hlavní dílo Cervantesovo bylo ihned pijato píznivé. Bylo znovu

{ tišténo ve Španélích a Portugalich, a r. 1607 v Bruselu vyiel patisk.

César Oudin vsunul vypravováni Curíoso impertinente do
druhého vydáni Silva Curiosa (1608) od Julia Iflígueze de Me-
drano, jež je z velké ásti kompilaci z Alivio de Caminantes od
Timonedy; Nicolas Baudoin rovnéi uveejnil Curieux francouzsky

(ICOS), a francouzské upraveni pibéhu o Marcelle vyilo péi jakéhosi

anonyma (1609). Také v Anglii byl veliký úspéch. Don Quijote
byl pi^eložcn 1612, a na rytie de la Mancha iní se narážka v rz-
ných dramatech (George Wiikins, Thomas Middleton, Ben Jonson,

Cyril Tourneur, Nathaniel Field, Fletcher) i v Shakespearovi, pijme-
me- li tradici o ztraceném kuse.

Nicmén však Cervantes odmlel se na osm let, nepoítáme-li

píležitostné verše. Pipisoval se mu popis slavnosti poádaných pro

lorda Nottinghama, anglického vyslance, a ktu budoucího Filipa IV.;

I ale zdá se, že skuteným pvodcem popisu je Antonio Herrera. Véro-

hodné zprávy, které máme z té doby o Cervantesovi, jsou podivné.

Shledáváme se s nim v pedbžné vazb pro obvinní, že ví víc, nei

chce povdt, o náhlé smrti Gaspara de Ezpeleta z r. 1605. Legenda
ini z Ezpelety milence nevlastni dcery Cervantesovy, Izabely de
Saavedra: ihned pijde na mysl >vc cti<, a píhody bylo využito

rznými spisovateli. Ze zvláštního pojetí své povinnosti uveejnili zbo-

žující životopisci koncepty procesu v okleštné form, potlaivše pro-

hlášení jednoho svdka, že Isabel de Saavedra byla veejn a obecn
známa jako milenka Portugalce jménem Simon Méndez. Toto prohlá-

šení je teba lživé, ale jak se dalo pedvídat, jeho potlaení mlo ne-

blahé následky. Mlení životopisc Cervantesovi mnoho ukivdilo a dalo

vznik povstem o jeho vin. Nedávno proces byl konen vytištn

celý: etba ta málo vzdlává, ale plyne z ní, že Cervantes nic nevdl
o konci Ezpeletov. etné románové domnnky byly sestrojeny na
Izabelin úet: udlali z ni dceru > portugalské dámy vysoce postavené*,

podporující svého starého otce. To je celé pedivo nepravd; sku-

tenost je zcela všední; je nyní zjištno, že matka této Izabely se

jmenovala Ana Franca de Rojas, že to byla chudá žena provdaná za

I

Alonze Rodrígueze, a že dcera její, která r. 1605 nedovedla ani íst

j

ani psát, byla zamstnána jako výpomocná služka u sestry Cer\'ante-

sovy, Magdaleny de Sotomayor, v srpnu 1599. Odtud pešla do domu
svého otce, a soudí se dokonce, že za jeho života byla dvakrát pro-

i-
vdána. Píliš vynalézaví cer\*antofilové vypodobnili nám ji tak pitoreskné
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a fantasticky, že je nutno povdt zde skrovnou pravdu a odstranit

groteskní obraz Cervantesa pestrojeného za svatouška.

Možno-li vit Gayangosovi, znamenitému uenci a jako ostatní

lidstvo nadšenému obdivovateli Cervantesa, dkazy o potulném jeho

živobytí v tomto období podávají Memor i as de Valladolid (Valla-

dolidské pamti), v nichž jakýsi Cervantes vystupuje jako denní host

v hernách. Akoli náš spisovatel žil ve Valladolidu v dob, o níž mluví

Memorias, stal se pokus oslabit víru v tuto historii pod záminkou,

že je anonymní, a že asi jde o jistého Miguela de Cervantes z Alcázaru

de San Juan. Povst ta je snad falešná, ale dva dvody, které se

uvádly proti tomu, jsou slabé. Memorias jsou od Tomáše Pinheira

de Vega, a vážení uenci myslí, že kestní list tohoto jmenovce není

autentický. Af Cervantes jakkoliv užíval svého asu, velmi málo z nho
vnoval literatue. Ve tyech letech (1605— 1608) sepsal jen ti

znlky: na jakéhos poustevníka, na hrabte ze Saldafia a chvastouna,

který se stal žebrákem. Poslední znlka piítá se nkdy Quevedovi.

Jak živil Cervantes v tomto období svou rodinu? Doufáme, že jeho

žena a dcera nemusily jako r. 1603 vydlávat svj chléb šitím pro

dm markýze de Villafranca. Nedá se nic íci o nártcích a tech
entremeses sebraných Aureliáném Fernández Guerrou a Adolfem

de Castro. Jejich autentinost je pochybná, akoliv M. Asensio y Toledo

kloní se k mínní, že Coloquio entre Sillenia y Selanio (Roz-

hovor mezi S. a S.) je zlomek slíbené Galateje. V dubnu 1609 vstoupil

Cervantes do nového bratrstva Velebné Svátosti Oltání, založeného

Frayem Alonsem de la Purificatión, a píštího roku napsal znlku na

pamt Diega Hurtada de Mendoza. R. 1611 stal se lenem spolenosti

Academia Selvaje, zízené Franciskem de Silva, na njž pozdji zpíval

chvály ve Viaje delParnaso (Cesta na Parnas), a chystal onu jedi-

nenou sms skutenosti a pomyslu, nejvzácnjšího humoru a nejne-

obyejnjší zkušenosti, svých dvanáct Novelas exemplares (Po-

uné novely), jejichž privilegium je z 8. srpna 1612, a které vyšly

1613. Dostal za toto dílo 1600 reál a dvacet tyi výtisky.

Tyto novelly byly psány v dlouhých pestávkách, jak se možno
pesvditi. V Donu Quijotovi ponejprv mluví se o Rincone-
tovi a Cortadillovi, darebácké historce neobyejn skvlé a za-

jímavé. S ní setkáváme se pak v novellách. Jiná z tchto povídek,

Coloquio de los perros, je malé veledílo: Monipodio, správce

školy zlodj, jeho zbožný druh Ganchuelo, který nikdy nekrade ve

tvrtek, opilá Pipota, která vrávorá rozsvcujíc pamtní svíku, ti

všichni jsou triumfy v portrétním umní. Sám Sancho Panza není

duchaplnjší než pes Berganza, který koná pehlídku svých etných
pán a provází je poznámkami více mén lichotivými. Podání dvou

p i ca ros, Campuzana a Estefaníe de Caicedo v El casamiento
engafioso (Podvodný satek) je dokonalé umní, a fantastický popis

mánie v Licenciado Vidriera v niem neustupuje Donu Qui-
jotovi. Podobnost je tak nápadná, že nkteí mají za to, že sklenný

licenciát je první nártek Rytíe z Manchy, ale pozorný tená pijde

na to, že píbh o licenciátovi byl vymyšlen, díve než byl Don



>uÍjote vytiitén. R. 1814 safadil AgatUo Garda ArriaU La Tfa
iMiv:i(lk (Domnlá teta) meii romány Carvanletovy, a v dpIné^M

founi |c nyní zafaxena do vlech vydáni. Nalesenl mkopiaa je poxd^*
ilho (latu (1788), pfi£ÍUn byl CervaotMovi jeáté poidéji a aakiádá ae to

jediné na vnitním pfeivéd6eal, ktaré a« oeopirá o lidný doklad;

pece vlak rádi bychom véili, ie napaal tento podivuhodný pHbéb.
Nejjittéjli xnamenl jeho tHipécbu je nám dáno hodnotou a poten
jeho severních napodobitelft. Pei opané tvrieni neni jeho Gita-
oilla (Cikánka) pvodního pojetí, neboC jeho cikánaká ProdoM po-
chází z Tarsiany v Libro de Apollonio. 'I této CorvaotMOvy
postavy a vypravováni nazvaného La Fueria de la Sangro (Hlaa

krve) pochází Spanish Gipsie od Bliddletooa. A od CervaotMft

vypjuje si Weber svou Preciosu, od Canrantesa pevzal Hoge
Esmeraldu. Fletcher, který jii poulil Dona Quijota pro Knight
of the burning Pestle a pro Coxcomb, najde pramen své

Love's Pilgrimage v Las dos Doncellas (Dvé dívky); bére

rovniž z El Casamiento engaAoso námét pro Role a Wife
and Háve a Wife; zAmante liberal vypjuje svou kome-
dii A very Woman or The Prince of Tarent, ze SeAora
Cornelia (Slena Kornelie) vypjuje Chances (Náhody), jako

mnohem pozdéji založí Bickerstafife The Padlock naElCeloao
Estremefto (Estramadurský žárlivec). ZLa FuerzadelaSan-
gre vznikla The Queen of Corinth od Fletchera, The Spa-
nish Gipsie od Middletona a Rowleye. Jako se Fielding pyáné
piznal k svému dluhu vi Cervantesovi, tak i Sir Walter Scott

vyznal, ie Nove las tohoto spisovatele pedem ho inspirovaly k cti-

žádosti vyniknout v román.
Jako básník pokouší nyní Cervantes svj osud. Jeho Via je del

Parnas o (1614), pracovaná podle Viaggio in Parnasso (1582)

od Césara Caporaliho, je jen rýmované vypoítávání souasných bás-

ník. Cervantesv genius je spí§e tvrci než kritický, a veri není

dobrým vyjadovacím prostedkem pro jeho ironii. Akoli má jeho

Viaje etné zajímavé osobní znaky, zvrhá se v plochou chválu, neboC,

odvažuje-li se Cervantes útoku, nedovede ho uinit s plnou silou.

Snad si pedsevzal odstranit špatné básníky tak jako odstranil ápatné

romanopisce. Byl v tom však ten rozdíl, že byl sice podirubodný

v prose, avšak ne tak ve verši. V užíváni první zbran je zkušený,

v druhé jen zruný ochotník. Na štstí pipojuje doušku v prose, kde
najdeme jeho nejlepší zpsob slohu. Není v tom nic pekvapujícího:

Apollinv dopis je datován dne 22, ervence 1614; dva dny ped
tím diktoval Sancho Panza slavný list své žen Tereze. Mistr se v nm
vzpamatoval. Pokraování Dona Quijota, slibované v pedmluv
k No ve las, bylo v proudu. Zpozdilo se však, zatím co Cervantes

dokonoval burleskní znlku, jež mla vyjíti v Neapoli ve Varias
aplicaciones (Rzné lekce) od Diega de Rosell y Fuenllana, a

skládal tyverší pro Barria Angula a stance na poest svaté Terezy.

Krom toho úspch Novel pivedl ho k novým pokusm di-

vadelním. Když žádný editel nechtl íst jeho kusy, vytiskl 1615

J. Fitzmauríoe-Kelly : Déjinjr španilské literatury. 9
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Ocho Comedias y ocho Entremeses nuevos. Krom kusu

Pedro de Urdemalas, jenž je psán skvle, jsou tyto hry nezda-

ené, a napodobí-li spisovatel Lopeho de Vega, jako v Laberinto
de Amor a zvlášt vLaCasade los Cel os (Dm žárlivosti),

nezdar je zarážející. Je to jen pirozené, nebo v Pedrovi de
Urdemalas spisovatel zlomysln útoí na svého vítzného soupee.

Ale Cervantes vil ve své comedias jako vil ve své entre-
meses, jež tvoil dle Lopeho de Rueda. Tyto entremeses jsou

živé a vtipné írašky, zajímavé i samy o sob, i protože jsou reali-

stické obrazy lidového života, živ zachycené. Nkdy vrnost malby

až tísní, na píklad v kuse El Viejo celoso (Starý žárlivec), nad

nímž Grillparzer vykl ortel, že je to nejnestoudnjší hra, již zazna-

menávají letopisy divadla; to však Starému žárlivci nebrání, aby

inspiroval Massingrovo TheFatal Dowry (Massinger použil také Los
Bafios de Argel v The Renegado). Jiný jeho kus, La Cueva
de Salamanca (Jeskyn salamancká), dala myšlenku nmecké frašce

Der Bettelstudent a pro El Dragoncillo Calderónovi, který

rovnž zdramatisoval Dona Quijota, dnes pro nás ztraceného.

Ti entremeses, nazvané Los Habladores (Mluvkové), La
Cárcel de Sevilla (Sevillské vzení) a El Hospital de los
Podridos (Nemocnice líných), jsou pipojeny k sedmé ásti divadla

Lopeho de Vega (1617). Lope prost zamítá své autorství, a pií-
tají-li se správn Cervantesovi, mly by se pipojit k Ocho Entre-
meses na dkaz, že tvrce Dona Quijota dovedl porazit Quiilo-

nese de Benavente na vlastním poli. Zmime se jen mimocho-
dem o podobnosti Mluvk s kusem Gert Westphaler od Hol-

berga, dramatického spisovatele dánského.

Zatím co Cervantes psal padesátou devátou kapitolu druhého

dílu Dona Quijota, dovdl se, že v Tarragon vyšlo r. 1614 pod-

vržené pokraování pod jménem Alonsa Fernándeze de Avellaneda.

To dalo vznik zatrpklým polemikám. Dle nejisté domnnky Cervante-

sovy pedpokládá se, že Avellaneda je pseudonym. Zpovdník králv
Aliaga byl v podezení, že takto se pomstil, protože byl pezván
Sancho Panza. Tato nesmyslná theorie se vyvrátí poukazem na to,^

že Avellaneda iní ze Sancha postavu ješt urážlivjší a ješt hru-

bjší než Cervantes. Také Lope de Vega byl obvinn, že je Avella-

neda, a jediný podklad obvinní je ten, že v list psaném o deset

let díve mluvil s pohrdáním o Donu Quijotovi. Osobní styky mezi

obma spisovateli nebyly srdené. Cervantes v pedmluv k Donu
Quijotovi dlal si smích z Lopeho, snižoval ho jako dramatického

spisovatele a projevil své nepátelství mnoha jinými zpsoby. Lope,

jist svým vysokým postavením v literatue, neodpovdl a r. 1612

v jiném soukromém list mluví o Cervantesovi s blahovlí. >Cervanto-

filové* nedají si bránit ve své zatvrzelosti. Tvrdí pedn, že vnjší

forma knihy Avellanedovy je napodobení Dona Quijota, a že

úmyslem spisovatelovým bylo »vydávat za pravou druhou apokryfní

ást<; zastávají mínní, že Avellaneda >smle se pokusil zniit dílo

Cervantesovo « . Tyto dv domnnky vzájemn se vyvracejí: jedna ne-
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xbytn munl být falešná. Tak pedem ae praví, ie kniha Avellanedova

je bei ceny, a potom, ie byU Bapaáoa Lopem, který je po Cervao-
tesoví nejvétál postava ijMiiélaké Uteratary. Lope roél iárlivé ne-
pátele, ale nikdo x jeho souasalkfi nenluvl o tomto obviaéoi, «
nemáme nyni nijaký dfikas, který by je mohl podepít Vakutko také

tato myšlenka, proneaená Máinexem, se jii nedrli. Také zcela bM-
cenné je, pi^iitá-li se dilo AvelUnedovo Juana BUncovi de Pax, Bar-
tolomiji Leonardovi de Argentola, apiaovateli díla Picara joatioa,
Ruizovi de Alarcón, Gaaparu Sch&ppemu, Tiraovi de Holina, Alonmi
Fernándezovi a Luisu de Granada {který zemel akoro ticet let pf»d
tim). Mcnéndez y Pelayo pronáii domnnku, ie Avellaneda byl tnad
jakýsi Aragonec Alfonso I^mbcrto, a neznámost tohoto spisovatele

ini pedpoklad pravdépodobnéjilm. Kdyby Avellaneda byl býval oé-

jakou významnou osobnosti, byl by ho jisté Cervantes odhalil, který

tajisté nebyl zbabélec. Zcela nedávno Grousaac pokosil se ztotoinit

Avellanedu s Valenanem Juanem Martím, spisovatelem podvrienébo
pokraováni Guzmán de AI fa rach e, které bylo vydáno pod
pseudonymem Mateo Luján de Sayavedra. Konené — vrchol ne-
smyslu — byla pronesena domnénka, ie Avellaneda je pseudonym
samotného Cervantesa, ale dosud jsme nerozlaitili a anad nikdy ne-

rozluštíme tuto hádanku.

Avellanedovi dekujeme za knihu zábavnou, hrubou a cynickou,

která se dosud tisKne. Náš dluh vi nému se neomezuje však jen na to.

Akoliv nikterak nemel takového úmyslu, piinil se o uveejnéni oprav-

dové druhé ásti Dona Quijota. Mohlo se pochybovat, ie Cervan-
tes kdy napíše toto pokraováni. Zdálo se, ie sám vyzve nékoho
jiného, aby se o to pokusil. Po devét let nedal o tom nejmenií

známky. Avellaneda napsal své pokraování o vlastní vli, maje oa
zeteli penžitý prospch. Jeho nestoudná pedmluva, psaná tónem
zcela jiným nežli text, vznikla z hnvu, když vidl, ie se mu bére

chléb od úst, nebo opravdové pokraování bylo ohlá.šeno o jedenáct

msíc dív v pedmluv k Novelám. Kdyby toto zaskoení a tyto

hrubé nestydatosti nebyly aly Cervantesa do živého, pravdpodobné
by se druhý Don Quijote byl dokal osudu druhé Galateje,
slibované po více než ticet let, ale nikdy nevydané. Spšné zakon-

ení druhé ásti je pod obvyklou úrovní spisovatelovou, rovnž jako

jeho prudké výroky vi Avellanedovi a jeho pání, aby spatil knihu

svého soupee »uvrženou do nejhlubšího pekla*. Ale tento pílišný

spch je jeho jedinou vadou, kterou ostatn nalezneme jen ve trnácti

posledních kapitolách. Padesát osm prvních kapitol tvoi mistrovské

dílo tém bezvadné. Akoliv Goethe a Lamb jsou opaného mínni,
druhá ást pedí první co do mohutnosti a ceny. Parodie rytíských

román nevystupuje zde již tak naléhav, zájem je obsáhlejší, rozma-

nitost episod vtší, duch jemnji humoristický, nové povahy jsou

pesvdivjší, tón zdvoilejší a jistjší. První ást byla jen pokus,

lemuž samotný Cervantes vil toliko z polovice; ve druhém proje-

ktuje jistotu uznaného mistra, jenž ví svým zámrm a své oblíbe-

nosti. Jeho dráha konila se tak vítzným vzestupem. Ml na mysli
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jiná díla: kus, jenž se ml nazývat: ElEngao á los ojos (Klan

zraku), Semanas del jardín (Týdny v zahrad), Famoso Ber-

nardo (Slavný Bernard) a vné pokraování Galateje. Zbyh

z toho pouhá jména. Ti poslední díla jsou slíbena v pedmluví

k Los Trabajos dePersiles y Sigísmunda (Utrpení Persiles

a Sigismundy, 1617), pohrobnímu dílu, »které se odvažuje soupei

s Heliodorem«, a mlo být knihou » nejlépe nebo nejhe kdy psanoi

naší eí*. Toto dílo zpsob a zetel ctižádostivých nedovedlo zaujmou

svými dobrodružstvími a svými nápady; obsahuje však nejpathetitjš

místo, které kdy Cervantes napsal: vznešené vnování svému ochránci

hrabti de Lemos, podepsané dne 19. dubna 1616. Trápen poslednín

záchvatem vodnatelnosti vesele uvádí zaátek romance, kterou nán

znovu nalezl Foulché-Delbosc:

Puesto ya el pié en el estribo.

>S nohou již v temení* — s tmito slovy, s úsmvem elí osudu i

pipravuje se na poslední pout do údolí stínu. Zemel dne 23. dubna

téhož dne jako Shakespeare, ovšem poítáno dle dvou rzných kalen

dá; byl pohben v kláštee trinitáském v ulici Cantaranas. Tan
odpoívá; historie penesení jeho ostatk do ulice Humilladero j(

nesprávná.

V Montesquieuových Perských Listech Rica mluv o Špa

nlích praví, »že jediná jejich kniha, která je dobrá, ukazuje sms
nost všech ostatních*. Chce-li tím íci, že Don Quijote je jedi

nou španlskou knihou, která se tšila stále oblib celého svta, vy

jádil pravdu pvabným zpsobem. Celestina, Amadís dé Gaul;
a Guzmán de Alfarache byly všeobecn teny ve své dob
Don Quijote bude ten stále. Spisovatel, který je zárove národu

a svtový, je nejvyšší sláva literární, a Cervantes je takový spisovatel

Nebyl velký ani jako básník ani jako dramatický spisovatel ani jak(

kritik. Pes svou tvorbu mnohých svazk je vir unius libri, nebo

jeho nesmírná proslulost plyne z Dona Quijota, mistrovského díla

jemuž není rovno. Pece však, i kdyby napsal toliko své No vela s

zaujal by místo mezi nejvtšími romanopisci Španlska.

Ješt za svého života byl Cervantes zastínn LOPEM FELIXEM
DE VEGA CARPIO (1562— 1635), z nhož obsáhlé, rozmanité a stkvli

dary duševní uinily, jak piznává jeho sok, »div pírody*. Byl opravdi

divem od samého dtství. V pti letech žvatlal ve verších a protožt

nedovedl psát, dával kus své snídan spolužákm, aby mu psali verše

jež jim diktoval. Rodina jeho pocházela z provincie santanderské

jeho otec Felix de Vega a jeho matka Francisca Fernándezová byl

pvodem z Carrieda. Lope narodil se v Madrid dne 25. listopadu 156Í

a stal se brzy pravým divem theatinské koUeje. Ml nadání ke všemu

jako dít plnil své sešity verši, zpíval, tancoval a vládl meem jakc

starý šermí. Jeho otec, zamstnáním vyšiva, zdá se, a básník jist

hodnoty, zemel záhy, a Lope rozhodl se ihned shlédnout svt. Se svýn

druhem Hernandem Muozem utekl ze školy. Došli až do Astorgy

odkudž se vrátili do Segovie; tu, protože byli bez penz, pokusili s<
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prodat feiti klenotníkovi, který toie v tom néjaký ipatný kotiMk,
upozornil na né místní vpravedlnost. BlJadi uprchlici bylí donu pftve*

dcni policii, tak anpoA vypravuje legenda, a vi0 to jo moloo o dltito

tak pfedaané vyvinutého. R. 1572 pfelolil Lope ?e ferilcb Osodi-
anovu báseADe Raptu Proaerpinae a pokuail ae i t divadle. Nej-
itaráí jeho kui, který ae nám dochoval, El verdadero amaote
(Opravdový milenec), pianý v tinácti letech, Je a jiatými opravami
vydán ve XIV. svasku jeho dél (1620). Nicoláa de lot Rloi. i nej-

lepších hercft své doby, s hrdostí jej potdéji hrál; a jisté tvédff

|0 pekvapujícím dramatickém nadání.

Chronologie mládí Lopeho je nesnadná. V básnickém listé psa-

ném Luisovi de Haro tvrdí, ie bojoval u ostrova Terceiry proti

Portugalcem: >v tetím svém lustru* (en tes lustros de mi edad
primera). Ticknor vSemoiné usiluje smíit toto tvrzeni s fakty, coi

lemožné. R. 1577 bylo Lopemu patnáct let, a výprava na Aiory
b,..! r. 1583. Nejpípustnéjáí výklad je, ie Lope byl ve svém tvrtém
lustru, ale ie místo cuatro, které nešlo do rozméru, napsal tes.
Je teba zároveft poznamenat, ie Lope projevuje jistou samolibost

vzhledem k svému vku. Tak praví, ie byl zcela mlád v dobé Armády,
kdežto ve skutenosti bylo mu dvacet lest let; tak praví, ie napsal

Dragonteu v asném mládl, kdeito ve skutenosti bylo mo ticet

let. Tato dtinská marnivost byla píinou etných zmatkfi. Obecné
i^ipouští, že Lope po svém návratu z Azor vstoupil do slaieb

nima Manriqua de Lara, biskupa ávilského, který ho poslal do
liá de Henares; akoli jeho jméno rovnéž jako jméno Tirsa de
ina nevyskytuje se v seznamech této university, praví — v ped-

mluv ke kusm nazvaným la Arcadia a El desconfiado (Ne-
dvivý) — že tam studoval; pravdpodobné kolem r. 1577 tam
vstoupil. Soudilo se, že milostná pletka, vypravovaná v Do rot ji, za-

bránila mu vstoupit v Alcalá do ádu; že v letech 1584—1585 stal

se soukromým tajemníkem vévody z Alby; že r. 1586 pro estnou
záležitost s jakýmsi šlechticem pochybné povsti (un hidalgo entre

dos luces) byl vypovzen do Valencie, a odtud pak prý šel do Liza-

bonu, aby vstoupil do Nepemožitelné Armády. Musíme se rozlouit

s tmito legendami. Víme nyní, že Dorotea je pseudonym Eleny
Osoriové, dcery divadelního editele Jerónima Velázqueze, a že Lope
ji pravdpodobn neznal ped r. 1582— 1583; r. 1533 byl soukro-
mým tajemníkem markýze de las Navas. Když se o nm Cervantes
zmiuje r. 1585 v Galateji, požíval již jako básník jakési vážnosti;

r. 1586 nebyl vypovdn pro souboj, nýbrž r. 1588 pro píinu mno-
hem vážnjší: rozšiování oplzlých hanopis proti své bývalé milence
Elen Osoriové. Dne 7. února 1588 byl vypovdn z Kastilie na dvé
léta a z Madridu na osm. Uchýlil se do Valencie a psal tu divadelní

kusy, ale po dvou msících vrátil se do hlavního msta a unesl Iza-

belu de Ampuero Urbina y Cortinas, dceru náelníka hlasatel Fi-

lipa II. Pestoupením soudního rozsudku, jímž byl vypovdn, upadl
Lope v trest smrti. Dne 10. kvtna 1588 oženil se s Izabelou de
Urbina per procurationem, uprchl do Lizabonu a vstoupil na válený
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koráb Armády S a n Juan. Nkteí pochybovai za našich as kladli si

otázka, zda se Lope skuten zúastnil této slavné výpravy: tvrdí to

sám ve vnování k Querer la propia desdicha (Milovat vlastní

neštstí), v dílech La Filomena a Corona trágica (Tragická

koruna). Toto tvrzení, které nebylo uvedeno v pochybnost nijakým

souasníkem, mže být považováno za pravdivé.

Vedl si staten v bitvách v úžin La Manche a jako ucpávek
pušky užíval svých verš na Filidu (jiný pseudonym Eleny Osoriové).

Jeho bratr byl prý zabit po jeho boku v bitv mezi San Juanem a

osmi hollandskými koráby. Ale nijaké neštstí nemohlo oslabit jeho sta-

tenost nebo zadržet jeho pero. Když zbytek Armády vrátil se do
Cadizu, vystoupil Lope na pevninu s nejvtší ástí básn, která mla
být pokraováním Zuivého Rolanda, Hermosura de Angé-
lica (Slinost Andliina), jedenácti tisíci verš psaných mezi bouí a

bojem. Angel i ca, vydaná poprvé r. 1602, zstává daleko za epickou
ušlechtilostí a ironickou fantasií Ariostovou. Ani jako pokraování není

pokus ten šastný. Jeho bohatost ve výmyslech, nesetné episody

a rozvláné odchylky málo pisply k zajímavosti. Avšak verŠ je ob-

zvláš výrazný, a spisovatel zachází tu s vlastními jmény s obratností

zcela Miltonskou.

Po návratu do Španlska usadil se Lope ve Valencii, kde asi

poznal dramatické spisovatele Francisca Tárregu ( 1550— 1617),
Gaspara de Aguilar (? 1568— ? 1624), Carlose Boyla Vivese de Ca-
nesmas (? 1560—1621) a Guilléna de Castro, o nichž budeme brzy

mluvit. Asi v této dob složil velikou ást verš vložených do sbírky

Pedra de Moncayo Flor de Varios Romances (1589). Kolem
r. 1590 opustí Valencii a vstoupí v Alb de Tormes do služby An-
tonia Álvareze de Beamonte, pátého vévody z Alby. Ztrávil tu pt
let, napsal tu svj pastýský román Arcadia, který vyšel r. 1598.

Ticknor myslí, že tento román byl napsán skoro bezprostedn po
Galateji Cervantesov (1585), ale asi tomu tak není, nebo Arca-
dia zmiuje se o smrti Santy Cruze (1588) a vypravuje o láskách vé-

vody z Alby vletech 1589—1590. Arcadia, v níž Lope vystupuje pod
jménem Belardo a vévoda z Alby pod jménem Anfriso, nechce být

malbou života a souasných mrav; je však za to nesnesiteln roz-

vláná. Nicmén pedí o mnoho díla téhož druhu svými živými po-

pisy, pvabnými verši a bohatou a latinisovanou básnickou prosou,

které Lope užíval s takovým umním, jak to ukazuje v ovládání prost-

šího slohu Doroteje. Patnáct vydání ješt za života spisovatelova

dosvduje oblíbenost této pastorály. Zdá se, že souasn Lope dál

pstoval divadlo, nebo zlomkovitý opis jeho kusu El favoragra-
decido (Vyslyšená píze) je datován v Alb de Tormes dne 29. íjna

1593. Jeho žena zemela 22. dubna 1595. Vdovec se brzy utšil:

vrátil se do Madridu, kde pro své pletky s jistou Antonií Trillovou

de Armenta byl soudn stíhán (1596) a r. 1597 poíná jeho pomr
s Camilou Lucindovou (Micaela de Luján), již tolik oslavoval. Dne
3. kvtna 1598 oženil se s Juanou de Guardo, dcerou bohatého ma-
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dridského uzenáfe, coi mu vynealo nékoUk otlrýdi opigcam6. Ale

básník, jak uvidíme, neunénil tvého cbovánL
První báseft velkého roxpétl, Uiténi m jménem Lopovým oa

titulu, byla asi Dragontea (1598), epopej o detiti zpévich o po-
slední výpravo Francise Drakea. Vytýkalo M Lopeno, i« oevklM
Drakea anglickými a protestantskými skly. Lope byl vlak Španil,

vlastenec a katolik, jejž Drake proaáaledoval v úJHné, a bylo by po-

divné, kdyby Dragontea byla nélm jiným, oei tím ve tkalePOili
je: zuivou hanou draka babylonského, jeboi loopeieol laiovale Spe-
nélsko po ti^icet let. Národní duch, jeni inspiruje Dragonteu, jt opravdo
podivuhodný; neodinitelnou chybou básné je píliini emfaae a nad-

uživání allegorie. Jako vlastenecký hanopis splnila svj úel, a kdyi
roku 1602 byla znovu otiSténa, složil Cervantes snélku na její chválo.

Lope psal Dragonteu v dobé, kdy patil k dvoanstvu roar-

kýze de Malpica; odtud pešel jako tajemník k šlechtici-literátu mar-
kýzovi de Sarriá, známéjšimu pod titulem hrabete de Lemos, ochránce
Cervantesova. R. 1599 složil Lope zbožnou a pvabnou báseft San
Isidro na poest patrona madridského. Tato báseft psaná v quin-
tillas stala se oblíbenou pro svj námét i provedení, a tak Lope
znovu dosáhl úspchu, kterého ped tím se domohl v prose Arcadii.
Od této chvíle stal se oblíbencem široké veejnosti. Dvé sté znélek

Lopeho Rimas bylo uveejnno r. 1602, když byla znovu dotiiténa

Angel i ca. Obsahují dobrou ást nejupímnjšího díla spisovatelova,

díla obratného a asto znamenitého umní. Znlka veliké krásy Na
hrob Teodory Urbinové svedla Ticknora k zábavnému omylu.

Uvádí z ni verš o > nebeské podobnosti mé Belisy«, poznamenává, že

toto jméno je anagram Izabely, první ženy Lopeho, a prohlaiuje, ie

znlka je náek pro tchyni básníkovu. Latinský epitaf, který následuje,

obsahuje verš:

Exactis nondum complevit mensibus annum,

jenž naznauje, že domnlá tchyn zemela v prvém roce svého vku.
Tato znlka vztahuje se zejm na dceru básníkovu, a jako vždy, když

Lope vyjadoval opravdu ze srdce svoje otecké city, je oživena váš-

nivou nhou.

Do r. 1604 patí pt knih v prose Peregrino en su pa-
ti a (Poutník ve vlasti), romantické vypravování dobrodružství Pánfi-

lových, ásten prožitých, ásten smyšlených; dílo zajímavé pedevším
tymi aut os, které obsahuje, a bibliografickým seznamem dvou set

devadesáti divadelních kus, spisovatelem již napsaných, jeho nena-

sytná ctižádostivost ho vedla k tomu, že soupeil s Ariostem v An-
gelice; ve dvaceti zpvích svého Jerusalén conquistada ne-

váhá postavit se Tassovi. Jerusalén, složený 1605, zstal nevydán
až do r. 1609, a na titulním list je jméno spisovatelovo doplnno
slovy: Familiar del santo Oficio de lalnquisición (D-
vrník svatého Oficia Inkvisice). Je to báse historicko-výpravná slohu

hladkého a petíženého lacinými píkrasami, nazvaná svým tvrcem
»tragická epopeje*. R. 1612 vyšly tyi samomluvy Lopeho
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de Vega Carpio: jeho zármutek a slzy, když kleel
ped kížem a prosil za odpuštni hích. K tmto tem
adám redondillas s komentái v prose pojí se ješt ti, a tchto
sedm ad bylo vydáno r. 1626 pod prhledným anagramem: Grauiel

Padecopeo. Pastores de Belén (Betlémští pastýi, 1612), posvátná

pastorála svrchované prostoty a pvabu — tak španlská, jako Špa-

nlsko samo — obsahuje nejjemnjší báse napsanou v kastilštin:

ukolébavku, kterou zpívá Panna Maria božskému dílku.

Lope žil životem galantn rozmailým a zkalil poslední léta své

druhé ženy pletkami s Micaelou de Luján, která mu darovala syna

velmi nadaného, Lopeho Felixe, a dceru Marcelu, jejíž podivuhodné

verše, psané po jejím vstupu do trinitáského kláštera bosák (1621),

hlásají píbuzenství s velkým básníkem. Vný híšník Lope byl spíše

slabý než špatný: jeho vzácné duchové dary, sláva bez soupeství,

neodolatelná letora, svdnická schopnost a královská postava zpso-
bovaly, že podléhal pokušeni. Uprosted nesetných pošetilostí a po-

klesk zachoval si dojemnou víru v neviditelné, a jeho zbožnost byla

vždy horoucí. Jak jsme ekli, od 1609 byl dvrníkem inkvisice. —
Téhož roku vstoupil do bratrstva služebník Nejsvtjší Svátosti; 1610
dal se do jiného zbožného spolku; 1611 stal se lenem tetího

ádu svatého Františka. Po smrti (1612) svého synáka — Carlose

Felixe, kterého tak vášniv miloval — a manželky (13. srpna 1613)
vzrostla jeho náboženská náklonnost a dal se vysvtit na knze (1614).

Bylo to od nho rozhodnutí neoekávané a málo rozumné. Tick-

nor mluví o »Lopem, který nebyl již v tom vku, aby byl híkou
svých vášní*, ale na neštstí nezná historie Lopeho tohoto dne. Jsa

dvrníkem inkvisice psal Lope milostné dopisy pro vévodu de Sessa,

lovka prostopášných mrav, a po svém vysvcení na knze pokra-

oval v tomto smutném emesle až do chvíle, kdy mu zpovdník po-

hrozil, že mu odepe rozhešení. Básník se konen vzdal další doha-

zovaské služby u svého pána, ale tento nával ctnosti dlouho nepo-

trval. Jeho jméno oteven se pojilo s ostudou. Cervantes zapomínaje

na své zálety s Anou de Rojas, vysmíval se veejn » ustavinému a

ctnostnému zamstnáni* nehodného knze a pozdji Gongora pro

pletky Lopeho s Martou de Nevares Santoyo, ženou Roqueho Her-
nándeze de Ayala, dráždil velkého muže jedovatou znlkou, která

šla z ruky do ruky. Bylo by kruté zdržovat se pi tak kormutlivé

episod jeho mrzkých lásek. Kdož by chtli studovati hanbu vzneše-

ného ducha, najdou pouení v Ultimos Amores de Lope de
Vega Carpio, tyiceti osmi listech, jež vydal José Ibero Ribas

y Canfranc. Budou-li soudit podle morálky doby, budou shovívaví

pro zázrak neukáznneho genia, podobného starému Dumasovi, který

se mu mezi moderními nejvíce pibližuje veselostí, rznotvárností a

silou.

Zbožnost a láska nezarazily Lopeho péro. Jeho Triunfo de
la Fé en el Japón (Vítzství víry v Japonsku, 1618) je zajímavý

piklad historické prosy, vznešené, zbožné a uhlazené, již tehdy p-
stoval. Na poest Isidora, prohlášeného za blahoslaveného, pak za sva-
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ého, pedsedal Lope báinickému sipuu r. 1620 • 1622, JM phto-

Tlen vítzství svého nemanielikého syna Lopeho FéUxe del Carpío

f Lujíin, jsa literárním kmotrem mladého Calderóna, a pod jmé-

lem Torné de Burguilloi pednášel nenapodobitelné ver<e, jei mely

pcikvlý úspéch. Snad nikdy nebyl Ix>pe Ifastnéjáí nei pi této

píležitosti, kdy pednášel vlastni verše ped davy. Jeho vinešená

)soba, nenucenost a dvorný pfivab vynesly mu pizeA veškerého

posluchastva. AI dosud byl vétšinou jenom ten: nyní, jakmile byl

tridn a slyšen, ovládl bez odporu kastilskou literaturu.

K i 1 o m e n a obsahuje básnickou obranu vlastni osoby (slavika)

proti Pedru de Torres Rámila (drozdu), který naft uinil prudký
átok ve své Spongia (Houba, 1617), kterou známe jen z irýtah6

obsažených v Expostulatio Spongiae (Stiinost houby, 1618),

lepsaném od Francisca Lópeze de Aguilar Coutito pod pseudony*

mem Julius Columbarius. Nehled k polemice, hlavni zájem o F i 1 o m e n n

ipocMvá v krátkém dvorském píbhu v prese, Las Fortunasde
Diana (Dianiny osudy), který spisovatel opakoval ve trojím vypra-

vování: La Desdicha por la Honra (Nešt.<itl pro est), La
prudente Venganza (Chytrá pomsta) a Guzmán el Bravo
(Statený Guzmán), pipojených k Circe, básni ve tech zpvicb

o dobrodružstvích Ódysseových. Pt zpvfi Triunfos divinos
(Božská vítzství, 1625) jsou zbožné výkony po zpsobu Petrarkové se

tyiceti tymi znlkami jako pídavkem. Rovnž Corona trágica
(Tragická koruna, 1627), náboženská epopeje s hrdinkou Marií Stu-

artovnou, skládá se z pti zpv. Vytýkali Lopemu, že udlal z krá-

lovny Alžbty Jezabel a Athalii, a že považoval Marii Stuartovnu za

katolickou muednici. Tato kritika obsahuje v sob podivnou zmate-

nost. Lope pirozené pijal katolické hledisko, a krom toho musil uti-

šiti staré záští, nebof »kde jsou koráby Španlska?* byla otázka, která

siln znepokojovala všechny dobré Španly. Vnována papeži Urba-

nu VIII. báse vynesla spisovateli kíž sv. Jana a titul doktora theo-

logie. Laurel de Apolo (1620), nudná chvála asi tí set básník,

je pozoruhodná jak tím, co opominul, tak i pochlebován'm, jehož

nešetí pi osobách bezvýznamných. Dorotea, kus utvoený podle

vzoru Celestiny, bylo Lopeho oblíbené dílo. Je vzácná nejen

svým prostým a pvabným slohem, opraveným a uhlazeným ticet

let po prvním složení, ale i jako zpov, kterou iní spisovatel

sám o sob. Rimas del Licenciado Tomé de Burguillos
(1634) koní se hrdinsko-komickou básní La Gatomaquia (Ga-

tomachie — Koií bitva), skvlá parodie italských epických básní,

tak bohatých vtipem a veselostí, že se jimi nikdy neunavíme.

Dlouhá a velkolepá dráha Lopeho de Vega blížila se ke konci.

Nkolik neúspch na divadle a úpadek jeho obliby zasmušil mu po-

slední léta. Smrt jeho skvlého syna, Lopeho Felixe, který se r. 1634

v Západní Indii utopil, hluboce ho dojala. Krátce na to útk jeho

nemanželské dcery Antonie Clary de Nevares s dvorským záletníkem

zasadil mu osudnou ránu. Upadl do hluboké melancholie a snažil se

vykoupit své poklesky biováním, takže zdi jeho pokoje bývaly po-
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tísnny krví. Nicmén psal až do konce. Jeho poslední básn, znlkaj

a El Siglo de Oro (Zlatý vk) byly složeny dne 23. srpna 1635ui

O tyi dni pozdji Lope zemel. Celý Madrid kráel za jeho rakví,

a dlouhý prvod uhnul s pímé cesty, jen aby šel kolem oken klá-»

stera, kde jeho dcera, sestra Marcela de San Felix, byla jeptiškou.j

Sto padesát ti španlští básnici oplakávali Phénixe ve Fáma po-
stu ma (Posmrtná sláva, 1636) od Péreze de Montablán, a v Benátkách!

padesát Ital vydalo své náky pod názvem Essequie poetichet
(Pohební slavnost za básníka, 1636). Byl pochován v Madrid v ko--

stele sv. Šebestiána; ale nepochopitelnou nedbalostí neznáme pesn

<

místo, kde po život tak naplnném slávou a bouemi poslední sem
spí zázrak své doby, konen uklidnný.

Lope se pokusil ve všech oborech: básni epické, pastýské, do-

brodružném román, básni výpravné a historické, nesetných eklQ*<

gách, listech veršovaných, nehled ke krátkým vypravováním a povíd-'

kám a veršm, psaným pi všeliké píležitosti. Jeho soukromé listy,

objemné, plné vtipu, zlomyslnosti a troufalých anekdot, jsou práv tak i

skvlé a zábavné jako málo vzdlávací. asem se tvrdí, že Lope
úmysln opakoval díla Cervantesova, a na dkaz toho se upozoruje,

že Doroteou napodobil Galateu, dílem Laurel de Apolo pak

Viaje de Parnaso. Pedn nedá se v literatue mluvit o výluných
»oborech psobnostic; a potom je tento domnlý dvod málo pesný.
Galatea je pastýský román, Dorotea jím není: tato byla vydána i

1585, ona 1632. Dále Viaje vyšla 1614 aLaurel de Apolo 1630,

a pímý vzor obou je Canto del Tui a od Gila Póla. Rovnž bylo

by stejným právem možno pedpokládat — to jest, byl by to vrchol

nerozumu — že Persiles ySigismunda je nápodoba Pere-
grinoen su patria (Poutník ve vlasti). Pravda je, že Lope ná-

sledoval všech tch, kdož v kterémkoli druhu s úspchem zavedli novoty:

Heliodora, Petrarku, Ariosta, Tassa. Pímý úspch druhého vyvolal

u nho potebu vyrovnat se, a nesnadnost opakovat dílo byla mu
novou pobídkou. Byl vždy hotov zdvihnout rukavici. Nezaleknul

se, že ho Baltasar del Alcázar a Diego de Mendoza Barros pedešli,

i on psal Znlku na znlku, vloživ ji do Nina de Plata (Stí-

brná dívka). Píliš asto dával se strhnout k siláckým kouskm: psát

více než kdokoli, psát rychleji než kdokoli; velký básník si zakládal

na dobytí neblahých vítzství.

Zkrácený výet Lopeho literárních in, jak byl uveden, stail

by na jeho proslulost; nevysvtlil by však onu neuvitelnou popula-

ritu, která pivodila uveejnní kréda (potlaené 1647 toledskou in-

kvisicí), jež poíná takto: >Vím v Lopeho de Vega, všemohoucího

básníka nebe i zem.« Až potud dosáhli jsme jenom prahu jeho chrá-

mu. Jeho jedinená povst vznikla tím, že dovršil pro Španlsko, co

dovršil Shakespeare pro Anglii. Gómez Manrique, Encina, Gil Vicente

a Lucas Fernández poali tápajíce v tmách; vliv Torrese Naharra

v mezích svých pispl aspo k rozšíení obzoru španlského divadla:

Rueda a Timoneda uinili drama pístupné lidu, znovu oživivše snad

svými pasos a entremeses juegos de escarnios (posmšné
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hry), které Alfoni Uený ukázal; Artiedi, Viruét, Lup«rcio Leoiur-

do de Arfjfcniiola a Cervantet podvolili m planým pfedpísfttn, které

poslední z téchto spisovatel chtél vnutit literární dtktatofoa. Cotrt
a Miguei Sánchez jediní tulili mcthody, které pozdéji Lope rot-

vinul v nové uménl na okouzlení lidstva. A Lopemu ae to podailo

nad vie páni. Aniž by jedinkráte vzal na se vzezeni ftlotofa nebo

pedanta, spíie vysmívaje se na vlastní útraty, zpovídá se ve tvé A rte
Nuevo de hacer Comedias en este tiempo (Nové uméni
skládati hry v této dobé, 1609). V theorii pijímá pseudoarislotelské

ideje reiiaissanní pro drama; ve skutenosti je zavrhuje, pravé, ie

jich platíc! obecenstvo naprosto nechce. Pes to, co vzalo v tomto pi-

snání na sebe podobu omluvy, je ve skutenosti jen oprávnéný vý-

buch pýchy. Lopeho úkol byl, petrhnout tísnící pouta svých pedchúdcfi

a obohatit svou zemi svým vlastním dramatem. Uinil více: vlastním

úsilím obdail ji celou dramatickou literaturou. Spousta jeho plodfi

nabývá bájených rozmér&: 1603 mél již napsáno dvé sté ticet kus;
1609 byl jich poet tyi sta osmdesát ti; 1620 piznává jich devét

set; 1624 sáhá íslo do tisíce sedmdesáti, a 1632 vzrostl celek na

patnáct set. Podle Péreze Montablána veškerý soubor — bez entreme-
ses — prý obsahoval tisíc osm set kusu a více než tyi sta aut os.

tyi sta sedmdesát kus a padesát aut os se zachovalo; je vSak mo-
žno, že etné kusy, které se pokládají za ztracené, jsou zachovány

pod jménem jiných dramatických spisovatel. Kdybychom pijali všechny

tyto íslice za skutené, znamenalo by to, že Lope napsal víc, než

všichni spisovatelé Alžbtiny doby dohromady. Nic nepekvapuje, že

se Charles Fox ulekl, když jeho synovec lord Holland mluvil o dva-

ceti milionech verš Lopeho. Pece však Lope dovedl tak velice spo-

jovat lehkost tvorby s dokonalostí, že ti, kdož dovedou dosti španl-

sky^ aby ho mohli íst, nepocítí nikdy ani na okamžik nudy po celý

život.

Ve svém Table-Talk protestuje Hazlitt proti povídakám,
podle nichž prý Lope napsal jeden kus ped obdem, a skutené ty

historky nespoívají na pevném základ. Nicmén však napsal prý sto-

krát celý kus za dvacet tyi hodiny a dopouští se proto chyb, jež se ne-

dají pi spchu vylouiti. Ale nikoli jako mistra umlecké podrob-

nosti kladou Lopeho jeho krajané, jediní spravedliví svdkové v té

vci, vedle Cervantesa. Je pedevším a vždy tvrí genius. Pizpso-
buje lidové básnictví dramatickým úinm, nahrazuje abstrakce cha-

raktery, a vyjaduje, zkrátka, genia národa. Je pravda, že dramatický

instinkt pevyšuje jeho literární provedení, že se vytrvale blíží k do-

konalé výrazové form, aniž k ní kdy zcela dospívá. Nicmén žije

jako tvrce pvodní formy. Nikdo z jeho nástupc nemohl se uchýlit

z cesty, již ukázal; nikdo z nich nevynášel základní obmny Lopeho
methody. Tirso de Molina ho asem pedstihl silou koncepce, a Ruiz

de Alarcón nad ním zvítzil co do mravního významu; ale Tirso

i Alarcón rozvinuli jen nauku vyjádenou mistrem v El Castigo
sin Venganza (Trest bez pomsty), uení pravdivostí, realismu

a vrnosti zvykm doby. Lope se zmocnil dobrých prvk svých
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pedchdc, ale jeho dluh vi nim je malý. Byl by našel svou cestu

i bez nich. Bez Lopeho nemli bychom však ani Tirsa ani Calderóna:

je jejich vznešený otec ve všem.

Podle rychlosti, s jakou tvoil, mžeme považovat velkou ást

jeho díla za improvisovanou; ale i v tomto pípad stojí v první ad
mezi improvisátory a zasluhuje, abychom ho uznali za jakousi » odpou-

tanou pírodní sílu*. Vymýšlel v ohromných rozmrech, vynalézal

s lehkostí, mocí a pesvdením, které je zdrcující pro vtšinu tch,

kdož ho následovali, a jeho veselá obratnost zstala podivuhodn svží

ješt po tech stoletích. Jeho dary nikdy ho nenechávají na holikách,

a pracuje o historické tragedii, bohatýrské legend, obrazu ze života

šibalského i o zápletkové komedii a komedii mrav — comedia
de capa y espada. Tato > komedie s pláštm a meem* je tém
práv tak jeho výmyslem, jako postava g raci oso neboli komická

osoba, jako enredo (zápletka) neboli zamotaná intrika, jako význam
ženy v jeho nejlepších dílech. Až dosud hrála žena úlohu podružnou,

náhodnou, zábavnou v entremesu, sentimentální v kuse delším.

Lope, velmi sbhlý v dvornosti a zkušený pozorovatel, postavil ženu

do jejího pravého rámce, jako samotný prvek dramatického motivu.

Jak jsme ekli, uznával abstraktn platnost klasických method; ale

jeho pirozený pud ml vrch. Nedovedl být napodobitelem, le tehdy
— podle vlastních slov — když napodobil iny lidí a pedstavoval

mravy doby. Pipouštl pravidla, jichž se ve skutenosti naprosto ne-

držel, nebo vdl, že úel divadla je chytit posluchastvo, zajímat,

pekvapovat, dojímat. Lope neml co povdt ped prázdným sálem:

vdl, že kus, který netáhne diváky — pro úel spisovatelv — je'

kus špatný. Možno jej i ísti s nekoneným potšením, pece však

zídka se pokusil psát dramata pro knihovny. Pohnutí v dji byl jeho

cíl, a dospívá k nmu s jistotou, která ho staví mezi nejslavnjší

božstva scény.

Je nesnadno íci, kdy byl obecenstvem pijat Lopeho drama-

tický genius; rok 1580 zdá se pravdpodobným datem. Naprosto se

nestaral o vydávání svých kus, akoli El Perseguido (Pronásle-

dovaný) vyšel r. 1603 v Lisabone v tajném vydání. Osm svazk jeho

divadelních kus bylo vytištno (1604— 1617), dív než se rozhodl

autorisovat jeden z nich, který se nazýval >Devátá ást* (1617); po
vydání » Dvacáté ásti* (1625) již netiskl dramatických kus, akoli

je tvoil hojnji než kdy jindy. Nyní máme jenom zlomek jeho di-

vadla: nicmén právem se domníváme, že je dostaten zastoupen

onmi díly, která se nám zachovala. A jak tu pln vládne svými

prostedky výrazovými! Žádný španlský dramatický spisovatel

neovládl dialog zpsobem silnjším a pirozenjším, nikdo neukázal

neklamnjší takt, jistjší dvru ve vlastní zdroje ! Lope se nikdy ne-

pokusil másti obecenstvo nudným akrostichem. A je jakkoli složitá

jeho zápletka (a velmi rád zavádí ješt druhou zápletku, jakmile se

k tomu nahodí píležitost), vyloží ji od poátku svým zejmým e-
šením; a nikdo by nedovedl uhodnout, jakých prostedk užije, abyl
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zájem jeho nakallivá vetelott • bdélá invence.

Nelze pedpokládat, ie nemel chyby prýitlct z jeho lehkého
tvofeni. Kdyi naft doráleJi editelé divadel, kteí u ného aemtále ob-
jednávali nové ku«y, zaínal piát komedii neveda, jaký bode déj, •

vymýšlel trojnásobnou zápletku zarálejlci ilolitoiti. Pe* avoji obrat*

nost nedovedl vidy vyváznouti z nepedvídaných okolnoatl. Pfoco
však dluino ici, ie jsou takové pípady u ného Hdké: mnohokrát ho
zachránil jeho dramatický instinkt tam, kde by jini méné nadáni bylí

podlehli. Hyl by veliký omyl povalovat Lopeho jenom za zázraného
vyrabitele »kusa dobe napsaných*. Byl básník a dokonalý mistr ve
veršování; dovedl stvoit iivou osobu; budoval umle své kusy a dobe
védél, eho se m&ie a eho se nem&ie dopustit na scéné. Staily mo
jako Dumasovi > tyi podstavce, tyi prkna, dva herci a jedna

vášeA<, a bylo-li teba, povznesl na výši kaidé situace. V jediné

scéné, v celém jednáni teme ho pekvapeni a uchváceni silou, prav-

divostí a jistotou, kterou projevuje. Pece však našli neoblomní kritikové

nedbalosti v nkterých jeho posledních aktech. Jako se beze vil po-

chyby pihází všem dramatickým spisovatelm, ochabuje asem dív,
než spadne opona, ale také pravé ve svých posledních jednáních do-

sahuje asem nejvtší velikosti.

Že myslil spíše na jednoho posluchae nei na deset tená,
stává se zjevno po trochu dslednjším studiu jeho kus. Lope ne-

ml theorií o slohu, a prostá krása výrazu není jeho hlavním ped-
mtem; a proto v nkterých okamžicích jeho zázraná obratnost stává

se unavující. Ale pedevším teba ho posuzovat se stanoviska histo-

rického; jeho dílo má být srovnáváno s tím, co pedcházelo, a ne

s tím, co následovalo. Tirso de Molina, Calderón a Moreto jsou kvty
rostliny zasazené Lopem. Lope chápe se frašky, jak ji byli zanechali

Diego Sánchez de Badajoz a Rueda, a jeho jiskivý a lidský vzlet

dovedl v ní pi^etvoit hrubý a drsný smích. Ddic chladné stedovké
morality oživoval ji dechem zbožné pedstavivosti, jak o tom
svdí klenot mezi auty: La Siega (Že). Nové upravil beztvámý
soubor vražed, které Virués považoval za tragedii, a vzbudil úiny
strachu a hrzy umním cele osobním, se vkusem, svdomitostí a

rozkošnou svžestí ped ním neznámou. A mžeme íci, že comedia
de capa y espada v definitivní form vymyslil jeho mozek; nebof
byl-li si Cueva matn vdom její základní myšlenky, dal ji Lope
formu a život.

Ani ásten není možno rozbírat ohromnou divadelní tvorbu,

kterou Lope odkázal svtu. Mezi jeho nejlepší tragedie poítá se El
Castigo sin Venganza (Trest bez pomsty), dramatické zpracováni

odsouzení k smrti (vévoda Ferrarský odsuzuje k smrti svou ženu

a krvesmilného syna). Mezi historickými dramaty, v nichž je nevyer-
patelný, žádné nepedí El mejor Alcalde el Rey (Král, nejlepší

soudce) s Elvírou, vzornou španlskou hrdinkou, lennim pánem Tellem
a králem-ochráncem svého lidu, který klade spravedlnost na prvé místo, —
typ charakterních kus, velmi se zamlouvající aristokratické demokracii
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španlské. Jiný chmurný námt, zakládající se na témže citu monarchi-

ckém, je podán v La Estrella de Sevilla (Sevillská Hvzda), jejíž

struný obsah je dosti krátký, abych ho mohl uvésti. Král Sancho

Statený (el Bravo) miluje sestru Busta Xavery, Estrellu (Hvzdu),

zasnoubenou Sanchovi Ortizovi de las Roelas. Když se králi nepodaí
získat Busta pro své zámry, podplatí otrokyni, vnikne do pokoje Estrel-

lina, kde ho najde Busto a vyzve ho na souboj, z nhož na konec vy-

vázne zdráv a bez pohromy, Otrokyn, piznavši se k svému úkolu ve

spiknutí, je zabita bratrem nevinné hrdinky. Tu král se ustanoví na

Bustov smrti; povolá Sancha Ortize, naídí mu zabít jistého zloince,

vinného pro urážku krále, a nabídne mu ochranu ped následky, Sancho

zmaí tuto ochranu, dvuje královskému slovu, a žádá jenom za odmnu
od pána, aby mu dal ruku jedné dámy, kterou nebude jmenovat. Král

souhlasí a sví Sanchovi Ortizovi list se jménem odsouzencovým. Po
úzkostném rozjímání se sebou samým Sancho Ortiz se rozhodne vy-

plnit svou povinnost ke králi, zabije Busta, zamítne vysvobodit se a je

odsouzen k smrti. Konen král Sancho mu odpouští, pozná, jaký podíl

ml na vražd a snaží se o satek mezi Sanchem Ortizem a Estrellou.

Milenci odmítnou a opona padá pi rozhodnutí Estrellin, že pjde do
kláštera.

Strun vypravována podobá se tato historie stu jiných: ale

v rukou Lopeho chvje se životem, pohnutím a vzrušením. Jeho dialog

je kvapný, vhodn pizpsobený, a pesvduje o slepé vášni králov,

neporušitelné cti Bustov, ideálním lenním pánu Sanchovi Ortizovi,

o síle a jemnosti Estrellin. Lope je první a nejlepší mistr španlského
dialogu; mén silný, ale jemnjší než Tirso; mén krasoený a mén
lyrický, ale pirozenjší než Calderón. Užívání metrické formy v dra-

mat zstalo tém takové, jak je byl stanovil, akoli se mu žádný

z jeho nástupc nevyrovná v rozmanitosti meter: deci mas pro náky,
romance pro exposici, lira pro hrdinnou deklamaci, znlka pro vy-

znaení zastávky, r e d o n d i 1 1 a pro milostná místa. Jeho veselost, leh-

kost slohu a hojnost prostedk pozorujeme vLa Dáma melin-
drosa (Upejpavá paní), nejlepším kuse s pláštm a meem, který jen

Lope dovedl napsat. Píklad zpsobu, jak zpracovati chmurný námt,
podává Dineros son Calidad (Peníze nco znamenají), kde užití

sochy krále Neapolského, mluvící k Octaviovi, blíží se podivuhodn
výstupu, v nmž Tirso oživuje sochu komendadorovu proti donu Juanu.

Není snadno rozhodnout, vzal-li Tirso tuto myšlenku od Lopeho
ili nic: je-li však od nho, není Tirso horší než jeho soudruzi.

Od jakživa shledávali dramatití spisovatelé všech národností výhodu
v tom, že si vypjovali od Lopeho— ostatn velmi oprávnn. Podle

tradice vykoistil ho prý hojn Hardy, ale marn hledáme stopy tohoto

zužitkování v Hardyho kusech, jež byly vytištny: naopak, najdeme

tam Hlas krve a Krásnou Egypanku, což dokazuje, že tento

špatný dramatický spisovatel etl peklad Cervantesových N o v e i a s,

vydaných (1615) Rossetem a Audiguierem. Krom použití kusu El
mayor imposible (Vrch nemožností) v La folie gageure (Po-

šetilá milovnice sázek) od Boisroberta je jisto, že slušný poet kus
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lotrouových je lalolen na lepého drimatech: jeho Hearenx Nao-
ragc (SCaatné ttroakotánl) pochátl pMvdApodobné t £1 Naufragio
irodiffioBO (2^ásraDé stroakotáol) fccia urité jaou jeho hry

)ague oubli (Prsten aaporonéni), Ltare peraécotée (Proná*

ledovaná Laara), jeho Herenae Conttance (Scaatná Constance)

Saint Geneit, jei Saint»*Beave tolik obdivoval, odvoieoy
kus La lortija det Olvido (arodéjka Olvidaki), Laura

Krseguida, El Poder veiicido (Poraieoá moc) a Loverda-
ro fingido (I)omnélá pravda). D'Onvilie v Morta Vivaota
tví živí), vAimersani s a v o i r (Nevdomé milováni), v Abaent

thtt soi (Doma nepf(tomný), Montfleury v École des iatoux
íSkola iárlivc), Cyrano de Bergerac v Pedant joué (Oklamaný pun-
iéká) — pocházející z El Robo de Elena (Únos Heleny) — ry-

coistili Lopeho pro francouzské obecenstvo. Corneillv Don Sancbe
l'Aragon má mnoho z Paláci o confuso (Zmatek v paláci); Suit
,u Menteur (Družina lháova) má jeété víc z Amar sin saber

i quien (Milovat a nevédét koho); a má se i za to, ie jsou jakée

leurité vztahy mezi kusem Horace a El honrado Hermano
Ctný bratr). Co se týe Moli2:ra, zejmé etl Los Melindrea de
ielisa (Upejpavost Belisina), dív než napsal své Les femmes sa
ran tes (Uené ženy); École des maris (Škola manželfi) je podivo-

lodné spojeni kusu La discreta enamorada (Tajné zamilovaná)

i £1 mayor imposible; École des femmes (Škola ženj pochodi

íá La Nif)a boba (Pošetilé déve) a El Acero de Madrid (Ma*

Iridská ocel) ; El Acero de Madrid je také ponékud vzorem kusu

Hédicin malgré lui (Léka proti své vfili); a snad Tartu ffe není

'ak zcela cizí kusu El perro del Hortelano (Zahradníkv pes).

^ádi bychom se s Kleinem domnívali, že Shakespeare znal Castelvines
f Monteses (Kastelviny a Montesy) ped napsáním Romea ajnlie^
ile je to možno? Rozhodn však Shirley etl kus DonLope de
Car dona dív, než složil Joung Admirál, a budeme-li hledati pra-

Tieny divadla doby anglické Restaurace, bude pravdpodobné Lope
stát po boku Calderónové, Moretov a Rojase Zornily jako vzor angli-

;kých napodobitel. Jeho poslední dležité vítzství byl Le Sage, jehoi

3 on Felix de Mendoce má pramenem dílo Guardar y Guar-
darse (Chránit a chránit se).

;

Nicmén sláva Lopeho jako Burnsova bude vždy jen místni. Cer-

vantes pes svj národní ráz písluší lidstvu, Lop^ de Vega je vté-

ené Španlsko. Jeho veselost, svižnost, plodnost a realismus jsou ve

ívé síle význan španlské; jeho nedbalá forma, nadšení, neúmér-
lost, touha líbit se stj co stj, jsou rovnž ve své slabosti vlastnosti

»rýznan španlské. Schází mu všeobecný rys Shakespearv, neboC se

Dbrací pedevším k své dob a ne ke všem dobám. Je pravda, že se

Shakespeare tyí nade všechny literatury; ale není to planá po-

;hvala, ekne-li se, že mu Lope stojí hodn blízko. Moderní drama
Tilo dva veliké tvrce: Shakespeara a Lopeho, z nichž každý vy-

aduje genia své zem se svrchovaností, která nemá pedchdce.
^ oba pišli do období, kdy byli zastínni. I Lopeho generace, kteroa
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SVOU obrazotvorností ohromil, opanoval a okouzlil, obrátila se brzy

k ctní Calderóna. Koncem XVIII. století znalo Španlsko Lopeho
pedevším v úprav Cándida Marie Triguerosa; nezískal ani roman-

tickým hnutím vedeným Schlegelem a Tieckem. Pro n vtlila se jako

pro Goetha španlská literatura do Cervantesa a Calderóna. Lopeho
dél byla strašná spousta, byla zídka vydávána, nebyla pekládána; to

vše nezjednalo mu tená. V rukou Dionisia SoHse byl Lope pe-
tvoen v klasika. Teprve péí Agustína Durána ve Španlsku a Grill-

parzera znovu ožil Lope ve své pvodní form, a v skromnjší míe
podporovali toto hnutí lord HoUand, John Rutter Chorley a George
Henry Lewes. Pítomná snaha znamená asi nahradit slepé zbožování
zanedbáváním nemén nesmyslným. Pece však zasluhuje Lope slávu,

které si dobyl a kterou ztratil, aby ji znovu získal, a která dnes

roste den ode dne. Nebo odkázal-li nám jen nco málo opravdo-

vého umní, — jako Los Pastores de Belén (Betlémští

pastýi) — svt mu vdí za novou formu a nový dramatický výraz.

Není jen veliký tvrce v romantickém dramat, výjimený virtuos; je

cosi více: typický pedstavitel své rasy, zakladatel velikého intellektu-

álního hnutí. Cervantesv genius byl universální a jedinený, Lopeho
byl jedinený a národní. Oba jsou nesmrtelní: ale akoli se to zdá

paradoxní, druhý Cervantes byl by pravdpodobnjším zázrakem než

druhý Lope de Vega.

Rok po vydání Lopeho Arcadie (1598) byla pikareskní tra-

dice Lazarilla de Tormes obnovena MATEEM ALEMÁNEM
(1548— 1609) v Primera Parte de Guzmán de Alfarache.
Tento název byl zavržen tenástvem, které k veliké nelibosti spiso-

vatelov dsledn knihu nazývalo Pí car o. Víme jen málo o život

Alemánov, leda že obdržel svj bakaláský diplom v Seville r. 1565.

Má se za to, že byl v Itálii snad jako voják; zastával úad pi státním

pokladu r. 1568 a o dvacet let pozdji odešel z královské služby

práv tak chudý, jako tam byl pišel. Tak jako Cervantes byl pro-

následován (1594) pro nesprávné úty. Roku 1607 vysthoval se do

Ameriky, a jedno místo v jeho spise Ortografia Castellana, vy-

daném v Mexiku r, 1609, ukazuje, jak se zdá, že byl tiskaem. Hoj-

nost episod a mravní úvahy, které obsahuje Guzmán de Alfa-
rache, vyvolaly úspch knihy. Dvacet šest vydání, tvoících celkem
asi padesát tisíc výtisk, prý vyšlo šest let po uveejnní. A tak i
onak, r. 1604 vyšlo šestnáct vydání. Ani samotný Don Quijote
nebyl v takové oblib, a Guzmán nebyl mén známý v cizin.

Roku 1623 byl podivuhodn peložen do anglitiny Jamesem Mabbem
a pi této píležitosti napsal Ben Johnson verše na oslavu » španl-

ského Prótea*. Mabbv peklad byl vydán téhož roku co Shakespearv
First Folio, na nmž také pracoval Johnson; a je zajímavo pozna-

menat, že, kdežto již Pícaro dosáhl svého tvrtého vydání (1656), tetí

vydání First Folio bylo vytištno teprve 1664.

Ctnostné úvahy a kázání, které nás tolik unavují, jako unavovaly

Le Sagea, byly velmi po chuti Benu Johnsonovi a jeho nástupcm
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Dobrodruiství Guzmána, hoipodslcého podomka, zlodéje v Madrídé,

vojáka v Janové a šprýmae v ftlmé, jiou vypravena i jittou neatoud«

noati, ale » mravní úmynl* se neuttile vtírá, tebaie je to v odporo
• vlastním djem, a vedlejší vypravování Dorida a Clorínie i Osmina

Darajy — zp&sob napodobený Cervantesem v Donu Quijotovi
— jsou zbytené a nezajímavé odchylky. Obliba knihy svedla málo
úzkostlivého napodobitele. Zatím co se Alemán zamstnával psaním ivé

zbožné knihy Vida de San Antonio de Padua (1604) nebo
snad svými zlomkovými peklady Horáce, bylo vydáno podvriené
pokraováni Guzmána {í 1602) jakýmsi právníkem z Valcncie,

Juanem Martlm, který pijal pseudonym Mateo Luján de Sayavedra.

Martímu se podailo spatiti rukopis druhé ásti jii Alemánem upra-

vené a tim je jeho jednání podlejií než Avellanedovo. Klid, který za-

choval Alemán pi této vyzývavé drzosti, liií se píznivé od Cer-
vantesovy prudkosti. Ve skutené Druhé ásti uznává s dobrým
humorem >veliké vdomosti* svého soka, >jeho ilého ducha,

hluboký soud i jeho píjemné vtipy* a pipojuje, že »jeho ei od
zaátku až do konce jsou takových vlastnosti a povahy, že vzbuzuji

mou závist, a byl bych pyšný, kdyby byly mé». Když byl Alemán
takto svého soka vehnal do úzkých, uvádí mezi svými osobami ja-

kéhos Sayavedru, který se chce vydávat za Sevillana, »ale všechno,

co vypravoval, byly jen lži, nebo byl z Valencie a jeho jméno z dobrých
dvod neprozradím*. Pece však je Juan Marií náležit odhalen a po-

jmenován ve tvrté kapitole druhé knihy. Jeho bratr Sayavedra, který

vystupuje jako Guzmánv pomocník až do chvíle, kdy skoní sebe-

vraždou, je vymyšlen, jen aby obstarával rozptýlení a pouení. Akoli
stojí Guzmán deAlfarachecodo humoru a zžíravého pozoro-

vání níž než Lazarillo de Tormes, je pece lehce a dobe
psanou studii dobrodružného života, zajímavou a zábavnou pes svou

blahojimavou rozvlánost. Ml vždycky velé obdivovatele. Beaumont
a Fletcher ho užili v The Little French Lawyer. Kritikové

tak rozdílní, jako Chapelain a Lessing, svorn ho pokládají za nej-

lepší pikareskní román.

To nelze íci o díle Pícara Justina (1605) toledského lékae
FRANCISCA LÓPEZE DE ÚBEDA. Dlouho pipouštné stotožování

tohoto spisovatele s leonským dominikánem Andrésem Pérezem, au-

torem spisu Vida de San Raymondo de Pefta forte (1601)

a dvou svazk kázání (1622), nespoívá na nijakém základ. Pícara
Justina zrála dlouho, nebo její spisovatel uznal, že ji nutno > roz-

šíit po uveejnní obdivovaného díla o š i bálu Guzmánovi*, jehož

I
si Justina na konec vzala. Kniha má známou povst, že je oplzlá;

avšak je nesnadno íci, jak k ní pišla, nebo není necudnjší, než

ipikareskní romány všeobecné bývají. López de Ubeda nemá vtipu ani

iinvence; jeho sloh je znesváen puntikástvím, slovní výstedností a

;málo pirozenými slovosledy. Ale jeho rozmarný slovník a bizarní

provincialismy mu dodávají jisté filologické dležitosti, kterou vysv-
tluje znovuotiskování tohoto kalného vypravování. López de Ubeda
pedstihl bezvýznamný Cervantesv objev versos de cabo roto

J. Fitzmaurice- Kelly : Déjiny španlské literatury. 10
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a dle rozkaceného útoku ve Viaje al Parnaso se zdá, že se

Cervantes popudil, protože ho pedešel druh, který snad etl Dona
Quijota v rukopise.

Pokus téhož druhu, ale šastnjší, byl uinn knihou Relacio-
nes de la vida del Escudero Marcos de Obregón (Vypra-

vování o život panoše Marcosa de Obregón, 1618) od VICENTA
MARTÍNEZE ESPINELA (1550—1624), který studoval v Salamance,

odkudž byl r. 1572 na as vypuzen. Roku 1574 stal se námoníkem,
pak odešel do Sevilly, kde vedl pohoršlivý život, r. 1578 odplul do

Itálie, odebral se pak do Nizozemí, vrátil se do Španlska asi r. 1584

a (ped 4. kvtnem) 1587 vstoupil do ádu. Roku 1591 byl Espinel

jmenován almužníkem nemocnice v Rond; zstal v Madrid spokojuje

se píjmy svého tuného obroí, a konen, když se musil z donu-

cení usadit v Rond, vyvolalo jeho nezízené chování stížnost nkterých
mstských úadv (1597). R. 1597 byl zbaven svého druhého ob-

roí; ale štstí mu ješt pálo. Byl dobrý hudebník a prý vynálezce

páté struny na kytae; a r. 1599 obdržel tento špatný knz místo

almužníka a editele kruchty u biskupa v Placencii.

Espinelovy Diversas Rimas (1591) jsou vzorné výkony plné

vervy; obsahují peklady Horácia, které v XVIII. století daly podnt
plamenným hádkám mezi Iriartem a Lópezem de Sedáno. Nicmén je

známjší dílem Marcos de Obregón. Voltaire ml za to, že je

Gil Blas jenom peklad španlské knihy, jež byla peložena do

francouzštiny již v roce svého uveejnní; jediná pesná opora tohoto

svérázného mínní je, že si Le Sage vypjuje episody od Espinela

jako od mnohých jiných. Dílo je svého druhu vynikající, jasn psané,

plné dvtipných nápad, duchaplných pozorování a prosto dlouhých

odchylek, jež vadí Guzmánu de Al farách e. Celkem: Espinel

vdl, jak sestrojit vypravování a jak je rozvíjet, takže ho dosud teme
s potšením.

Pikareskní román jist poskytl látku knize la Vrai Histoire
deFrancion od Charlese Sorela a Scarronovu Roman comi-
que. Rovnž Almahide od sleny de Scudéri a Zaide od paní

Lafayettové pocházejí od historického španlsko-maurského románu,

který vynalezl oblíbenec Voiturev GINÉS PÉREZ DE HITA z Mur cie

(asi 1604), jenž sloužil proti Maurm v horách alpujarraských. Jeho

Guerras civiles de Granada byly vydány ve dvou ástech

(1595 a 1604). Spisovatel pedstírá, že peložil arabské dílo jakéhosi

Ibn Hamina, ale tento údaj je vyvrácen tím, že se tam dovolává auto-

rity španlských kroniká jako rozhodující, a tím, že názor spiso-

vatelv je zejm kesanský. Historický prospch díla Péreze de Hila

je nepatrný, ale skutená cena spoívá v obraze, líícím život v Gra-

nad v posledních týdnech, které pedcházely kapitulaci. Výzvy na

souboj, souboje, intriky, vraždy, klání, zábavy a slavnosti, zatím co je

nepítel ped branami: takové jsou námty vypravování, které je psáno

s pvabem a vkusem neobyejným. Archaeologové se spojují se znalci

arabské historie, aby kritisovali jednotlivé body Péreze de Hila, a

historikové se pohoršují jeho opovrhováním skutenými událostmi.
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Pece vlak vtiíné tenáA náá m maurit^jil oelH Mmi lUarové,
a jeho živé Ueni velké hroutící m civilisace je jlmavéjil, nelli které-

koli z téch, jel m&ie poskytnouti celá hromada Uterimlcb kronik,

jeho sloh je lepil v prvé ásti nelli v pokraováni, kde mu vadi

znalost události, jichž se sdastnil; nicméné vždycky Mjlmá a kotulo
jeho slohu je trvalé. Walter Scott prý prohlásil, le kdyby byl nul
díve Guerras civiles de Granada, byl by vyvolil špintUko
za rámec jednoho se svých románft. Ae je to pravda ili nic, aeni6-

>cmc pochybovat, ie Sir Walter etl s roakoli akvélé dílo svého ped-
chdce v oboru historického románu.

Romancero generál (vyd. v Madride r. 1600 a 1605) M
asto oznauje jako sbírka starých ballad. Tento výru • starých «,

vztahujíc! se k romancím, jak jsme již ekli, má výtium zceú re-

lativní. Ale i ve svém nejužjllm smyslu m&ie se toto slovo nesoadoo
vztahovat na básné v Romancero generál, které se i velké ásti
skládá z prací básnlkfi novéjiích. Jiná slavná sbírka, nazvaná Florea
(1 e Poetas ilustres de EspaAa (1605), byla vydána Pedrem de
l<.spinosa: obsahuje ukázky z Camoense, Liftána de Riaza, Barabooy
Ic Soto, Lopeho de Vega, Góngory, Queveda, Salaše Barbadilla a
jiných veršovnik menši d&ležitostí. Plody druhoadých básník j»ko

Lópeze Maldonada byly vydávány v píliš velkém potu; pece viak

ukazuje cancionero od téhož Maldonada (1586) sloueni obratnosti

a prostoty, která ho odlišuje od davu hojných rýmovnlk, jichž vzo-

rem je Pedro de Padilla {} 1530—1586). Zpévy nábožné, jak prosté

tak vznešené, najdeme ve sbírkách Juana Lópeze de Ubeda i Francisca

de Ocaila, o nichž se mžeme pouiti z jejich vlastních cancio-
neros (1588 a 1604). Nejdležitéjší z téchto zbožných zpvák byl

JOSÉ DE VALDIVIELSO ( 1560—1636), skladatel dlouhé básné, na-

zvané Vida, Excelencias y Muerte del Gloriosisimo Pa-
triarca San José (1607); ale ani podle této nudné epopeje ani

podle dvanácti krásných autos nesmíme Valdivielsa posuzovat. Jeho
lyrické dary, které si pro sladkost a prostotu nezadají ani s dary
Lopeho, jsou patrnjší v jeho Romancero espiritual (1612),
kde jeho romance na Pannu Marii a jeho villancicos na Na-
rození Pán podávají tutéž sms dvrnosti a oddané zbožnosti, kteroo

najdeme pozdji v Noble Numbers od Herricka.

Básníci José de Villaviciosa, Juan de Arjoua, Diego de Ojeda a

Bernardo de Valbuena tšili se jenom omezené a místní sláv. Zcela

jinak je tomu s prosaikem slavným ANTONIEM PÉREZEM (1540 ai

1611), státním tajemníkem Filipa II. Byl to svrchované nadaný spiso-

vatel list. A se pokouší o korespondenci galantní, lichotit vzneše-

ným pánm i postrašit nepítele narážkami a poštiváním, jeho vta
je vždy vzor vyjadování pesného a plného vény. Jeho Rclacio-
nes (Zprávy ? 1598), které spojují s dstojností státníka vychytralou

obratnost právníka, jsou neseny vážnjším tónem. Ale v každém ohledu

zajímá Pérez šastnou novostí své myšlenky, strunosti svých aíorism&

a neustálým odhalováním vlastní nízkosti. asto mu byl piítán jistý

vliv na vývoj slohu précieux ve Francii; je to málo pravdpodobno.
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je však možno, že znamená nco pro listovní sloh francouzský

XVII. století.

Nejvtší ze všech historik španlských, JUAN DE MARIANA
(1537— 1623), vynikl již na universit v Alcalá de Henares, vzbudil

pozornost Diega Láineze, generála jesuit, a vstoupil do tohoto

ádu. Ve tyiadvaceti letech byl profesorem theologie v jesuitské

koleji v ím, odkudž odešel na Sicílii, pak do Paíže. R. 1574 vrátil

se do Španlska a usadil se v Toled, v dom Tovaryšstva Ježíšova.

Bylo mu uloženo vyšetit obžaloby vznesené proti Ariasu Montanovi,

jehož Polyglottní bible vyšla v letech 1569 až 1572 v Antverpách,

Montano byl obžalován, že petvoil hebrejský text, a vtšina jesuit

ho pokládala za vinna. Mariana se vyslovil po vyšetování a zkoumání,

které trvalo pes dv léta, ve prospch Montanv. Jeho pojednání

De Rege et Regis Institutione (O králi a vzdlání králov)

vyšlo r. 1599 bez úedního svolení. Ze Španlska nezdvihla se proti

knize ani jediná námitka, ale její VI. kapitola, ve které pravil, že je

za jistých okolností dovoleno zabít krále, vzbudila v cizin prudký

odpor. Pozdji mlo se za to, že, kdyby nebyl Mariana napsal r. 1599
tyto stránky, nebyl by 1610 zabil Ravaillac Jindicha IV., a Mariánova

kniha byla veejn v Paíži katem spálena. Nebudeme se obírati

onmi sedmi latinskými pojednáními, vydanými r. 1609 v Kolín nad

Rýnem; pece však se o nich zmíníme, nebo dv mezi nimi — jedno

o nesmrtelnosti, druhé o zákonné mn — pivodila spisovatelovo

uvznní.
Mariánovo hlavní dílo je jeho Hístoria de Espafta, na-

psaná — jak praví — , aby pouil Evropu, co Španlsko vykonalo.

Maje na zeteli cizí tenástvo napsal svých prvních dvacet knih la-

tinsky (1592) a r. 1609 pipojil k nim dalších deset v témže jazyce.

Pak rozpomenuv se na svou zemi stal se ze šastného vnuknutí svým vlast-

ním pekladatelem. Jeho kastilský peklad (1601—1608—1617— 1623)

vlastn vytvoil nové dílo, nebo Mariana vydávaje postupn své

edice vynechával, rozmnožoval a opravoval podle toho, jak se mu
zdálo vhodno. Výsledek vší této pée byl vzor historické prosy. Ma-

riana není píliš úzkostlivý ve svých methodách práce a jeho pohr-

dání písmenkáskou pesností vysvítá z jeho odpovdi Luperciovi

Leonardu de Argensola, který ukázal na omyl v podrobnosti: » Nikdy

jsem nechtl poviti do podrobnosti každý fakt ve španlské historii;

kdybych to musil dlat, nikdy bych nebyl hotov.* Odpov charakte-

risuje lovka a jeho soustavu. Neznepokojuje se odborným pátráním,

pijímá legendu, mže-li tak uinit na dobré svdomí, a vkládá do

úst svých osob hovory po zpsobu Tita Livia. Jeho dílo potrvalo ne

jako pesná kronika, nýbrž jako skvlý literární výkon. Jeho vdní
uspoí mu snadno píliš hrubé omyly; jeho nestrannost a vlastenectví

jdou ruku v ruce a jeho postavy jsou nakresleny pevn a velkými

rysy; jeho sloh s lehkým pídechem archaismu je velmi dstojný.

»Nejpozoruhodnjší spojení pittoreskní kroniky a stízlivé a vážné

historie, které nám dal svt.« Tmito slovy vyjaduje Ticknor svj
soud, a chvála ta není nadmrná.
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Na pul. ortíi.xloxnim byl ttrUoý polMÚk PEDRO DE RIVA-
I > i N IV K A < 1 r>-j v i(; 1

1 ) X Tovarytotva jetUoTt. 8ir Frandt Hšgúng»
o/nauje témito sluvy úel dila, vydaného jeauitoo o lUforoMa v Anglii.

»Aby vxbudil neniviit k nail semi, vydal Rivadeneyra, oMtoodoý moicb,
ve IpanMtind velmi ošklivé pojednáni o ichlsniaté.* Ti. kdol oeo*-
I házejí zalíbeni v lastaralých aporech, potéU M vincAcnou výmlov*
nostl knihy El Principe cristiano (KfMCUMký knile, 1599),
kde Rivadeneyra soupei ne bet dspécba • Macchiavellim. To byla

také ctižádost JUANA MÁRQUEZE (1564-1621), jebol Goberna-
dor cristiano (Kesanský vlada, 1612) je piklad trynikajicibo

slohu a poklad zralých myšlenek, které vlak by nemohl pijmoot
obyejný politik néjaké jiné semé.



KAPITOLA X.

Doba Filipa IV. a Karla II. (1621—1700).

Vláda Filipa IV. slibuje od poátku, že bude z nejkrásnjších

období španlské historie. V Madrid ve druhé tvrtin XVII. století

je španlský dvr v lesku, který pedstihuje a pekonává snad dvr
krále Slunce. Jsme píliš naklonni pedstavovat si Filipa, jak nám ho

podává Velázquez »na kordovském oi, tomto pyšném králi koní,

zvíeti pro krále nejdstojnjším* a pipomínat si chválu, kterou

William Cavendish, první vévoda z Newcastlu, nešetí o jeho kraso-

jezdeckém nadání: > Zesnulý španlský král nejen že miloval kon a roz-

uml jim, nýbrž byl i rozhodn nejlepším jezdcem Španlska*. Nebyl
však jediné nadšen pro honbu. Neustále peoval o umní a literaturu.

Když byl Velázquez ve vku dvaceti let ješt neznámý, tušil král

jeho genia a uinil ho dvorským malíem. Jmenoval jím také Alfonse

Cana, kanovníka granadského, a když se kapitula proti tomu ohra-

zovala, že prý umlec umí málo latinsky a ješt mén ecky, ml na

to Filip odpov, která dlá est jeho vkusu a duchu: »Jediným ta-

hem péra mohu udlat na tucty kanovník, jako jste vy, ale Alfonso

Cano je zázrak boží*. Když byl uitel Velázquezv, podivínský Her-

rera, obžalován pro vyrábní falešných penz, král zakroil a pravil:

Vzpomete si na jeho svatou Hermenegildu.* Hudba krále okouzlo-

vala, a komedie v Buen Retiro byly v kvtu jako whitehallské mas-
ques. Dvorany královské byly plny geniálních muž. Lope de Vega
byl na vrcholu své slávy. Vélez de Guevara byl královským komoím;
Góngora, dvorský kaplan, nenávidný, závidný a obdivovaný, byl

obávaným vdcem výbojné básnické školy; jeho žák Villamediana šíil

strach svými vražednými epigramy a ranami svého nevraživého jazyka;

starý Mariana pedstavoval nejlepší tradici španlské historie; mladší

Argensola byl úedním kronikáem Aragonska, Tirso de Molina, Ruiz

de Alarcón a Rojas Zorilla naplovali divadla svými plody; satirik

Quevedo stal se práv královským tajemníkem; Calderón dobyl si

slávou královy pízn.
V minulé kapitole jsme mluvili o dramatickém spisovateli Lu-

perciovi Leonardu de Argensola. Jeho bratr BARTOLOMÉ LEO-
NARDO DE ARGENSOLA (1562—1631) stal se knzem, a vlivem

vévody Villahermosy stal se správcem msta, jehož jméno nesl jeho

pán. LaConquista de las Islas Molucas (Dobytí moluckých
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< II <v, 1609), napiuná na ládoit hrabete de Lemot, netvédí o kri-

tických snahách, ale její tkáA legend proitých, romantických i »enti-

iiicntáiních je zahalena v nové kouxlo uhlazeného a pelivého apifo*

vaiclova vypravováni. Roku 1611 doprovásel M fvým bratrem hrabete

Uu Neapole, vzbudiv tlm hnv Cervantetftv, — jak vidíme z jednoho
mista ve Vlaje a I Parnas o — který «e domníval, le aim bude
v družin mlstokrálové. Toto zklamáni bylo pirozené, pece ftek ae

musíme téiiti z Lemosova rozhodnuti, nebo Cervantesova cette do
Neapole byla by nás snad stála Novelas a Jisté by nás pipravila

o druhou ást Dona Quijota. Ostatné Argensolové, ktei bylí ital-

ského p&vodu, byli lépe nei Cervantes pipraveni na italské záležitosti.

Bartolomé udélal si pátele na v&ech stranách v Neapoli a ftlmé. Roku
1613 nastoupil po bratrovi jako historiograf Aragonska a r. 1615
vydal pokraování díla Zuritova Anales de Aragón, které

vypráví události let 1516—1520 s podrobnou úzkostlivosti, která na

konec unavuje prese všechny pfivabnosti, jež historik rozvijí. Rimas
obou bratí, vydané po jich smrti 1634 synem Lupcrciovým, Ga-
brielem I.eonardem de Albion, dostaly schválení I^opeho de Vega,

který prohlásil, že spisovatelé >piili z Aragoníe, aby opravili mezi

našimi básníky kastilský jazyk, který trpl novými strašnými úslovími,

zpsobilejšími zmásti spíše než zkrášliti*.

To je jenom nadsázka skutenosti, vzniklá z Lopeho odporu
ke gongorismu ve všech jeho formách. Horác byl mistr, jehož si Ar-

gensolové vzali za vzor a jejich peklad ódy Beatus ille a satiry

Ibam forte via sacra jsou vzor. Klassická pesnost jejich slohu

tvoi podivnou protivu k novotám jejich doby. Lupercio, zcela zabraný

do politiky, historie a divadla, mohl zasvtiti poesii jen ídké chvíle,

a vtšina jeho verš byla po jeho smrti zniena; však jakkoli nedo-

konale je zastoupen, jemnost ducha, istota výrazu a uhlazená forma

jeho lyrických kus dává mu právo býti mezi kastilskými básníky

druhého ádu. Co se týká Bartolomje, má tytéž pirozené vlastnosti

jako jeho bratr, ale jeho základ je pevnjší. Tvrdý a dogmatický duch,

modloslužebník Terenciv, mající slepou úctu pro konvenci, byl pova-

žován za praporeníka protigongorovc. Píliš zatvrzelý doktriná,

než aby vyhledával popularitu, spokojil se s potleskem literární sku-

piny a neml opravdového vlivu na svou dobu. Pece však jeho ped-
pisy nebyly bez zásluhy, a jeho umní, vždy pelivé, dosahuje tu a

tam opravdové výšky.

Letorou tak jako výchovou nebyl správce Villahermosy zpso-
bilý závoditi s mužným geniem, jako byl LUIS DE ARGOTE Y GÓN-
GORA (1561 - 1627), dokonalý vdce útoného hnutí. Syn corregfi-

dora kordovského pijal jméno matino. V patnácti letech odešel do
Salamanky studovat práva s úmyslem pokraovat v povolání svého

otce; ale jeho studia nebyla nikdy vážná, a akoli dostal diplom ba-

kaláe, zasvtil nejvtší ást svého asu šermu a tanci. Již r. 1585, kdy
pijal nižší svcení, zmiuje se o nm Cervantes jako o > vzácném

geniu, jaký není druhý« — raro ingenio sin segundo — a

akoli byly tyto Cervantesovy poklony uinny píliš slep, než aby
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mly význam, zmínka ta v sob obsahuje, že se alespo uznávalo to,

co Góngora sliboval. Máme jen nco málo podrobností o jeho poát-
cích; nejasná je jeho milostná záležitost s dámou z Valencie, Luisou

de Cardona, která skonila vstupem do kláštera v Toled. Jsou to

pravdpodobn povídaky: jak se zdá, ml Góngora jen jedinou rz-
nici se svými pedstavenými, když mu roku 1589 vyítali, že sé

málo sousteuje pi službách božích a že se úastnil býích zápas.

Jeho básnická povst, podporovaná matiným píbuzenstvím s vévod-

ským domem Almodóvar, vynesla Góngorovi (krátce ped r. 1589)
kanovnictví kordovské; tento lehký pírstek prostedk dovoloval

mu navštvovat hlavní msto, kde byl pozdravován jako krasoduch a

skvlý básník. Až potud zstala jeho povst místní, ale když byly ve

sbírce Espinosov Flores de poetas ilustres vydány nkteré
jeho verše, získal si celé Španlsko. Roku 1606 nebo snad i díve
byl Góngora vysvcen na knze. Když milec vévoda z Lermy upadl

v nemilost, Góngora se pidal k Sandovalovi, který mu udlil malou

prebendu v Toled. Když se stal královským kaplanem, rozšíil se

kroužek jeho pátel, a jeho literární vliv taktéž vzrostl. Hrub pe-
hnaná historie dává mu zemít jako bláznu. Roku 1626 ml mozkový
záchvat a ztratil pamt. Rok postonával a zemel rann mrtvicí dne
24. kvtna 1627 v Kordov. Byl pochován v kalhedrále, v kapli sva-

tého Bartolomje.

Dkazem toho, že psal Góngora pro divadlo, jsou kusy, které

se nám zachovaly (tyi kusy, poítají-li se i zlomky). Byl-Ii kdy
Góngora hrán, je pochybno, rozhodn však neml dramatických dar.
Byl tak podivn bezstarostný o to, co napsal, že se ani nepostaral,

aby si opatil opis, a poznámka, kterou uinil za své poslední nemoci,

ukazuje, že byl málo spokojen svou umleckou tvorbou: » Sotva že

jsem poal trochu rozumt prvním písmenm své abecedy, Bh mne
povolal k sob: staniž se vle Jeho.« Jeho básn, které kolovaly

v rukopise, doznaly takových zmn, že asto spisovatel nepoznal již

své verše, když se k nmu vrátily; a bez úslužné, zbožné úcty Juana

Lópeze de Vicufia, který snad pehání dležitost své úlohy, Góngora
býval by pro nás dlouho jen stín velkého jména. Vicuna prý ztrávil

dvacet let sbíráním básní, které vydal téhož roku, kdy básník zemel,

pod okázalým názvem: Veršovaná díla španlského Homéra.
Jiné vydání vyšlo 1633 péí Gonzala de Hozes y Córdoba. Ale Gón-

gora mže být ten jenom ve vydání uveejnném zcela nedávno

Foulchém-Delboscem podle text sebraných Antoniem Chacónem,
pánem z Polvaranky, podrobených poslednímu pehlédnutí básníkovu

a vnovaných pak Olivaresovi. Máme takto dvacet ti tisíce verš
v jich pvodní form, jejich authentinost je nesporná a zájem o n
je zvtšen tím, že každý ze tyset dvaceti kus sbírky má datum
svého složení. Od r. 1580 až 1626, to jest od asného mládí až

krátce ped smrt, mžeme sledovati rok za rokem vývoj a rozvoj

velkého básníka. Zajisté málo básník této doby mže být studováno

za podobných podmínek.



Góngora, vérný sacbovávatel literami tridiM • octivý lupodo-
bitci Herrerfiv, poal ódou. Tfebale Je jeho tón fioeital^il iebo

l^rovádóni avédomitéjil, podobají ie Jeho prvé pokuty pokoeftoi jebo

xiasnik. Dalek ukazovat rosmarnou njakou pAvodnoet propadá
splá výtce pílišného xboIAovini tvých mistr: pejímá od nicb vle:

myšlenku, <p&4ob práce, (ormu i píkrasy. Dobrý piklad jeho prvního

zpsobu tvoeni je óda na Nepemoliielnou Armádu. 'Lt viecb iákfi

Merrerových Góngora se mu nejvíce blili lyrickou melodii, tecboickoo
• >l)ratnosti, ušlechtilosti a jemnosti výrazu. Jii ide vidíme nejafooo

známku vlastnosti, jimi potom spisovatel podlehl. Góogora dává

v sobe tušit mistra iertu a sarkasmu. Krasoenott a pathos rozvi-

nuté Herrerou jsou hnány ješté dále mladým básníkem kordovskýro,

který k nim pipojuje osobni zálibu pro hledané vtipné nápady a

výstední metafory. Ale Góngora málo se trápil íntellektuálnl kontra-

(likci: jeho pemény pati mezi nejúplnéjšl, jel zná historie. Odekl
se vznešenosti ódy a písná kázeft nauila ho tomu, ie vynikl krás-

nou prostotou, pvabnými obrazy, dvornvm duchem, jaká protiva oa

piklad mezi nadšenou dstojností jeho Ódy na Nepemoiitelnou Ar-

mádu(Oda al armamento de Felipe II. contra Inglaterra)
a rozkošnou fantasii Amor puesto en razón (Láska v rozumu).

Co do jemnosti pedstavivosti a skvlých úink byl Góngora zídka
pedstiien; avšak tyto prosté a lehké práce mu nepinesly po-

vsti, kterou oekával. Pedstíral, 2e opovrhuje oblíbenosti, a prohla*

šoval, že nechce >dlat nco, co by bylo pro všechny*, ale nikdo

se víc než on nesnažil o pochvalu. Neokouzloval-li své tenástvo,
mohl je pekvapovat a ohromovat, a rozhodl tedy založit školu, které

se íkalo culteranismo,^ strojenost, která sáhala aspofi ai k zpo-

zdilým nerozumm Feliciana de Silva, jež okouzlovaly pošetilost Dona
Quijota. Neví se pesné, kdy poal provádt tuto novou umleckou
formu, zdá se však velmi možno, ie byl pedstižen mladým vojákem,

LUISEM DE CARRILLO Y SOTOMAYOR (1583-1610), jehož po-

smrtné verše byly vydány 1611. Carrillo sloužil v Itálii, kde dal na

se psobit kouzlu Giovanniho Battisty Marina, tehdy v plné sláv,

akoliv jeho Adone (1623) byl dosud nevydán; a snad práv Car-

rillovy Ob ras obsahují zejm první známky nové mody. Letné Car-

rillovy básn jsou hodný chvály pro svou slovní hudbu, a jeho eklogy

pedevším se liší prostotou citu a výrazu. Ale nevzbudily pozornost:

Carrillo byl spokojen, konal-li dobe to, co Lope konal lépe, a oprav-

dové zásluhy básníka-vojáka, jenž zemel mlád, byly zapomenuty ge-

nerací, které stailo dvojí vydání jeho dl.

Pece však se má zato, že práv Carrillova Znlka na trp-
livost jeho žárlivé nadje vzbudila u Góngory možnosti revo-

luce. Když mluví Carrillo o » hrdém moi, jež omývá slepé elo hlu-

ché oblohy*, je to nevkusná fráze, jež nieho nezískává pehnaným
slovosledem. Ale pišlo se na to, že takovéto nápady byly v kastil-

1 Dle Lopeho de Vega byl výraz ten vynalezen Jiménezem Patónem,

vychovatelem Villamedianovým.
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ském básnictví novinkou, a Góngora, který již ve sbírce Espinosov
ukázal snahu po strojenosti, rozhodl o rozšíení novoty, Málo otázek

bylo více projednáváno a málo otázkám se mén rozumlo než gongo-

rismu. Kritik tak vážný jako K. Hillebrand pronesl tento podivný soud:

»italští a nmetí marinisté nebyli jediní napodobitelé španlských gon-

gorovc: euphuismus anglický za doby Shakespeareovy pochází také od
španlského c ul t eranismu.* Neradi obviujeme Hillebranda, že psal

nesmysly, ale toto zde není jim píliš daleko. Lillyho Euphues byl vy-

dán 1579, kdy Góngora ješt studoval v Salamance, a Shakespeare

zemel njakých dvanáct let díve, než byl vytištn jediný verš z po-

sledních Góngorových básní. Španlští uenci zavrhují veškeru sou-

vislost s euphuismem. Nepipouštjí, že Guevarovy peklady, poízené
Northem nebo lordem Bernersem (1534—1537), vyvolaly úinky,

které se jim piítají, a odvodnn mají za to, že gongorismus je

jen místní forma nemoci, která vládla v celé Evrop. A je tomu tak

i onak, nemohlo býti mezi anglickým euphuismem a španlským gon-

gorismem jiného vztahu, než že oba byly spoleného italského pvodu.
Tak je tomu i ve Francii. Gustave Lanson ukázal, že Saint-Amant a

Théophile nevzali z Góngory nic než název svých Solitudes, Mal-

herbe a Voiture, jak dokázal týž uenec, peložili jeden nebo dva

kusy Góngorových letriUas, a od nho vypjuje si Scarron nej-

lepší ást své burleskní ódy: Léandre et Héro. Rozhodn však

není žádného dkazu o opravdovém vlivu gongorismu na francouz-

skou strojenou školu (école précieuse).
Ve svých poátcích pochodí gongorismus pímo od marinismu,

rozšiovaného ve Španlsku básnmi Carrillovými, akoli musíme pi-

znati, že i Marinovy výstednosti blednou vedle Góngorových. V tom
není skuten nic pekvapujícího, nebo Marinovy nápady (concetti)

jsou, abychom tak ekli, pirozené, kdežto Góngorovy jsou nejastji

pouhou strojenosti. Zekl se dobrovoln prostoty a oddal se umlým
antithesám a pehnaným metaforám, násilným, pevráceným slovo-

sledm, po zpsobu Villenov a Menov. Kdežto se jiní básníci obrá-

tili k prostému lidu, chtl on bavit lidi vzdlané: los cul t os. Od-
tud jméno culteranismo. Sluší také íci, že byl Góngora kárán

pro mnohé chyby, jichž se nedopouštl. Zvlášt Ticknor ztrácí hlavu

pokaždé, když se zmiuje o básníkov jmén, a vysazuje ho smš-
nosti podávaje doslovný peklad jeho nejsmlejších odvážností. Tímto
zpsobem vybírá místo Soledades (Samoty) a pedvádí Gón-
goru slavícího chvály » mladé dívky tak krásné, že svýma dvma
slunci by zpražila Norsko a vybílila Ethiopii svýma obma rukama*.

Žádný básník by asi neobstál pi zkoušce pekladu tak úmysln su-

chého. Pece však, když jsme byli uznali všechny jeho zásluhy, je

jist teba se shodnout na tom, že Góngora vyniká v zastírání toho,

co chce vlastn íci. Nicmén jeho nejhorší chyby byly jednmi ve-

lebeny jako krása, a ml žáky, kteí prohlašovali s Fabricem Le Sa-

geovým, že byl jejich uitel » nejvtší duch, kterého kdy Španlsko
zplodilo*. Spisovatel mezi všemi nejslavnjší piznal záhy své obrácení:

Cervantes se prohlásil za obdivovatele Polifema, který je snad nej-
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iiadnéjHi Góngorovo dílo. Ale ealt«rtoitmut netvltétll b«s bo|«.

u 1613 Pedro de Valencía, i nejlepších uencó Ipanéltkýcb, první

< tjil boj vytýkaje gongorivrny v Soledadea a Poliemo. A v^rn

incli Góngorovy výtvory, pfilíi dasto mytlime na pocnámku Fa*

biíceovu o xnélce, které Gil Blas nemohl poroxuroét: 'právé ona Mttm-
rxlost dodává ji veákeru cenu.« Po Valcnciové protetta nátledofal

!i Martlnez de Jáuregui, jehol pfedmluva k vlastnímu tvaxka Ri*

III .is (1618) je projev proti oném bátnlm, » které obuhuji jen skrái*

lene niovo a jiou pfizraky bez téla a dule«. jáuregui vrací te k útoka

\r Hvém Discurso poético (1624), který je formální obialobt

pioti veškerému hnuti gongor*kému. Toto pojednáni za«luhujc být

ituduváno neméné pro zdravé nauky, které vykládá, nel pro podivo-

hodný sloh spisovatele, jehoi dvorný tón je výjimka mezi polemiky

doby. Jáurcgui je mluvci skupiny sevilské a Manuel Karta y Sooaa

niluvi jménem Portugalska. Básnická theorie Manuela Faríy y Sooft

je z nejprostších: je jen jeden velký básnik na svété a jeho jméoo
je Camoens. Pi^etvofl Lusovce v matnou allegoríi, kde Mars zasto-

puje svatého Petra a Adamastor Mahomeda; prohlašuje, le Tatso je

vSednl, otepaný, nehodný zmínky, ubohý védénlm a nápady;

v souhlasu se svými zásadami vyítá Góngorovi, ie neni allegorícký,

a ohrazuje se, že postavit ho do stejné ady jako Camoense znamená
»srovnávat Marsya s Apolinem, mouchu s orlem«.

Strašnjšího odprce našli gongorovci v Lopem de Vega, který

sám rovnž je vinn z temnosti a strojenosti. Boubours ve své Ma-
nire de bien penser dans les ouvrages esprit (1687)

vypravuje, že biskup belleyský, Jean-Pierre-Camus, setkav se s Lopem
v Madrid tázal se ho na význam jedné z jeho znlek. Se svým ob'

vyklým dobrým humorem Lope naslouchal a >kdyi pak byl svou

znlku zas a zas etl, piznal upimn, že ji sám nerozumí*. Bylo ma
asi odporné vystupovati proti Góngorovi, pro kterého ml živou úast:

>Je to muž, kterého musim ctít a milovat, s pokorou od nho pi-

jímaje to, co mohu pochopit, a s úctou se podivuje tomu, co ne*

mohu pochopit.* Nicmén víc miloval pravdu (tak, jak ji rozuml),

než miloval Sokrata. > Dovedete udlat básníka culto ve dvaceti

tyech hodinách: nkolik zvrácených slovosled, tyi formulky, šest

latinských slov nebo nadšených frází — a vc je hotova, « píše ve

své Respuesta (Odpov); a za tímto pímým projevem následuje

hned burleskní znlka.

Góngora málo dal na Fariu y Sousa a ostatní: pásl se na Lopem
jako na své koisti pronásleduje ho stále bdlým záštím. Je cosi do-

jemného v pokusech, které dlal diktátor, aby obmkil svého kata.

Ve svých knihách zdvojnásobuje zdvoilosti a pochlebováni na Gón-

gora; vnuje Góngorovi svj spis Amor secreto: píše Góngorovi

dopis, aby zažehnal nedorozumní, zavinné jistým Mendozou; opa-

kuje svým pátelm nápady Góngorovy; osobn koná o Góngo-
rovi pednášky v literárních spolcích, a není-li Góngora práv vi
nmu oit hrubý, podává o tom zprávu vévodovi de Sessa jako

o vítzství. Prese všechny tyto pívtivosti nepodailo se Lopemu
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zjednati si píze svého nepítele, který se na nho vším právem
díval jako na hlavní pekážku úspchu culteranismu. Boj byl ve-

den s neobyejnou krutostí, bezstarostný Lope nechával se každý

okamžik pekvapit. »Odstra tch devatenáct vží ze svého znaku<

rýmoval Góngora vysmívaje se Lopeho posedlosti po šlechtictví. Jeho
milostné pletky s Martou de Nevares Santoyo byly pedmtem šle-

havých hanopis. Jedno místo ve Filomén zmiuje se o historii

Persea a Andromedy s pochlebnou narážkou na básníka, jehož Lope
nejmenuje, aby nezpsobil mrzutost. Exemplá Filomeny, který

patil Góngorovi, ješt existuje s touto vlastnoruní poznámkou na

okraji: »Mluvíš-li o sob, Lopillo, tak jsi idiot bez chytrosti a úsudku.

t

Pece však si Lope dále nevšímá tchto hrubostí, a když Góngora
zeme, složí velmi skvlý sonet na oslavu »bétické labut*, k niž se

jeho láska nikdy nezmnila.

Góngora žil dosti dlouho, aby si uvdomil svj úspch. Tirso

de Molina a ješt více Calderón s velkým potem mladých drama-

tických spisovatel ukazují ve svých kusech vliv culteranismu; Jáu-

regui, zapomínaje svých vlastních zásad, pijal novou módu. Samotný
Lope de Vega ve svých posledních spisech povolil asem strojenosti.

Quevedo poal uvádje Epiktetv aforismus: Scholasticum esse
animal, quod ab omnibus irridetur, který voln pekládá:
»Tvor cul to je výsmch celého svta.* Ale te byla ada na tvoru

vzdlaném, aby se smál, když vidl, jak se Quevedo oddává
conceptismu, strojenosti úinku nemén neblahého než Góngora.

V téže dob se prohlásili nadšení bojovníci pro mistra kordovského
jako José Pellicer de Salaš y Tovar a Martin de Angulo y Pulgar;

García de Salcedo Coronel vydal v letech 1636— 1646 ohromné výklady,

které jsou snad temnjší, než text jejich spisovatele, a pozdii v dale-

kém Peru Juan de Espinoza Medrano, správce v Cuzcu, napsal Apolo-
gélico en fa vor de Don Luis de Góngora, Principe de
los Poetas líricos de Espafia (Obrana Dona Luise de Gón-
gora, knížete lyrických básník španlských, 1694). Pozdji, jak nás

o tom pouuje Vra Tassis y Villarroel (i ten, kdo byl životopiscem

Salazara y Torres), pišla doba, kdy v jesuitských školách ve dnech

školních slavností pednášeli žáci Soledades a Polifema. Úspch
se zmnil ve vítzství.

Španlsko potebovalo celé století, aby se sprostilo gongorského
jedu, a gongorismus stal se nyní v samotném Španlsku synonymem
všeho, co je literárn špatné. Beze vší pochyby byl vliv Góngorv
nekonen zhoubný. Jeho umlých transposicí chopili se píliš snadno

lidé, kteí nevidli nic, než co bije do oí, jeho odvážné iny byly

opakovány spisovateli, kteí nemli nieho z jeho výkonných vloh.

Podobnému osudu propadl také Paul Verlaine, který s radosti vil,
že on a Góngora byli literárn blízce spíznni, a který s jistou pý-

chou užívá za motto svých básní verše španlského básníka. Je a

vždy bylo snadno uriti Góngorovy chyby, pece však musíme si piznati

sympathii pro jeho tažení. Cervantes a Lope de Vega jsou si tak ne-

podobni, jak jen dva lidé mohou býti, ale svým spšným zpsobem
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I Mieni a lhostejnosti k dokonalé formé jsott rodní brati. Žalostná
i< iikost a uiiváni otepaných vét stále opakovaných bes roslilenl je

iicjastjií chyba nejlepších ipanélských dél. Góngora cosobAuje r*-

•kci proti tomuto sméru. Nebyla to snad jen touha stáli se snárným,
která rozhodla, že vstoupil ve stopy CarriUovy. Jak dokasujl první

ipLiy, mél methodu vážnéjiii a umélecké svédomi istái nel jeho spolu-

bojovníci. Žádné nedbalosti není vidéti v jeho básních z mládl ukládA-

ných, když jeho neznámost neznala osmélenl. Je spravedlivo véít, le

pozdéji nebyla jeho ctižádost jen sobecká, a le se snažil obnoviti i
spíjle rozvíiti básnický sloh své zemé.

Cil, který si Góngora vytkl, byl skvélý. Nepodafilo-li se mu ho
dosáhnout dokonale, bylo to ástené tim, že nahrazoval pflii asto
myšlenky slovy, a také proto, že jeho žáci petvoili jeho theorir,

jako Chivers petvoil Poea. Fravdépodobné, tak jak to mnoho velkých

ipisovatcl délalo, mél radost, pekvapil-li filistra a popletl-li mélCáka;
ale jeho úmysly pesahovaly takové choutky — a tebaže se mu ne-

podailo vštípiti své nauky zpsobem trvalým, jeho úsili nebylo marné.
Mél-li pozdéji njaký ápanélský spisovatel úzkostlivé starosti umélecké,

snažil-li se vyhnouti všednosti, vyjáditi vznešené mySlenky krásnými
výrazy, byl za to — teba nevdomé — díkem zavázán Góngorovi,

který zstavil kastilský jazyk bohatší, než jej nalezl. Zapomnlo se na
jeho Soledades a Polifemo, ale etná slova a obraty, pro které

byl spisovatel kárán, jsou nyni v trvalém užívání. Nehled ke culte-
ran i srnu klade se Góngora mezi nejlepší lyriky své zemé. Cascales,

který byl zároveih jeho pítel i protivník, ekl, že byli dva Góngo-
rové, jeden andl svtla a druhý andl temnot; poznámka je potud
pravdivá, pokud vyjaduje to, že ho jeho vznešený tón neopustil

I

za žádných okolností. Góngora prvního zpsobu je mnohem lepši,

ale ve svých poblouzeních nebo svých zmatcích zstává vždy vel-

kým, pevelkým umlcem.
Z jeho žák nikdo není známjší než Juan de Tassis y Peralta,

druhý HRABE DE VILLAMEDIANA (1580— 1622), jehož rodina byla

pvodem z Bergama. Jeho pradd sloužil pod Karlem V., jeho dd
byl první svého rodu, jenž se usídlil ve Španlsku, kde se satkem spíz-

nil se slavnou rodinou de Acuia; jeho otec Juan de Tassis y Acu\a
byl vyslancem v Paíži a mimoádným poslem v Londýn. Villame-

diana ml za uitele dva vynikající literáty: Bartolomje Jiméneze Pa-

tóna (napsal Mercurius Trismegistus, 1621) a Luise Tribal-

dose de Toledo, který vydal poesie Figueroovy a Guerra de Gra-
nada od Hurtada de Mendoza. Opustiv Salamanku Villamediana se

pipoutal k domu královskému a r. 1601 vzal si za manželku Annu
de Mendoza y de la Cerda, která byla pímý potomek markýze de
Santillana. Získal si povst hráe, a pohoršení, které zpsobil vyhrav

jednou ticet tisíc zlatých dukát, bylo takové, že ho vypudili r. 1608
ode dvora. Pipojil se k armád italské, r. 1617 vrátil se do Špa-

nlska a ihned poal pstovati satiru a epigram. Dvorští milci —
Lerma, Osuna, Uceda, Rodrigo Calderón — byli jeho zvlášf oblíbe-

nou obtí. Vypuzen podruhé r. 1618 znovu se 1621 vrátil jako ko-
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moí královny Izabely Bourbonské, dcery Jindicha IV. Na prosbu

královninu napsal Villamediana La Gloria de Niquea, v níž pa-

novnici hrála úlohu: kus byl hrán dne 15. kvtna r. 1622 za pí-

tomnosti lorda Bristola. Je-li legenda pravdivá, bylo toto pedstavení

píinou spisovatelovy smrti. Na poátku druhého jednání zpsobila

pevržená lampa v divadle ohe, a Villamediana, uchopiv královnu do

nárui vynesl ji z plamen. Zlí jazykové prohlásili ho za pvodce
požáru a pipojili, že byl královnin milenec. Také se vypravuje, že

Filip IV., pistoupiv jednoho dne po špikách za královnu zakryl ru-

kama oi své ženy. »Bute rozumný, hrab* ekla prý tato, odsoudíc

tak mimodk hrabte Villamedianu. Ale toto vypravování je trochu

píliš známé. Najdeme je již v Dames Galantesod Brantóma

ped narozením Filipa IV., a sáhá až k vlád Chilperichov v VI. sto-

letí. Nicmén Villamediana vyjadoval oteven, dokonce drze, svj
obdiv pro královnu. V jednom turnaji objevil se celý pokrytý stí-

brnými penízky (reál es), s tímto heslem »Mis amores son re-

ál es« (Má láska je královská). Zpovdník Baltazara de Zúftiga, strýce

Olivaresova, varoval Villamedianu, že je život jeho v nebezpeenství,

ale hrab se tomu jen smál. A pece nebyl to žert, nebo za n-
kolik msíc se mu podailo udlat si tolik nepátel, kolik si jich jiní

neudlají za celý život. Dne 21. srpna r. 1622, když vystupoval z vozu,

byl zasažen ranou mee a s výkikem klesl mrtev k zemi. Povídalo

se, že byl vrah propuštn na svobodu a odmnn. Byla-li, jak se

vilo, vražda provedena na popud králv, ml Filip IV. v sedmnácti

letech více ráznosti, než jí projevil pozdji.

Villamediana ml nkteré vlastnosti Góngorovy: jeho odvahu,

vervu a strojenost. Ve Fábula de Faetón jako ve Fábulade
la Fénix pedstihují jeho výstednosti a slovní kejkle mistra:

ryby stávají se » plovoucími ptáky modravého obydlí*; voda je

»tekutá potrava*, as »hlodá sochy a stravuje mramor*; vtným
zvrácením a hrou slov snaží se být cul to jak jen možno. Je však

spravedlivo íci, že, chce-li, dovede býti také prostý a pímý jako

Góngora ve svých poátcích: tato prostota je podivuhodná ve znlce,

kterou mu piítáme, na zamýšlený satek infanty Doni Marie s prin-

cem walesským. Tato znlka jist spíše vyjaduje opravdové city Gón-

gory a jeho okolí vzhledem k Anglii, anglickému milenci a jeho dru-

žin než Gloria de Niquea.
Obras póstumas divinas y humanas (Posmrtná díla

duchovní i svtská, 1641) od HORTENSIA FELIXE PARAVICINA
Y ARTEAGA (1580—1633) nejsou mén fantastická než výstednosti

Villamedianovy; » Božský Hortensio*, jak ho nazývá Lope de Vega,

byl dvorským kazatelem a uchvacoval své posluchastvo kázáním ve

slohu »v zdlaném*. Jeho verše pehánjí Góngorovy chyby a jsou

pokaženy píliš pochlebnými poklonami mistra, ped nímž prý Arteaga

zstává nmý podivem.^

i Paravicino, jehož básn byly vydány pod jeho druhým jménem Ar-
teaga, pispl mocn úspchu gongorismu a uinil víc než druzí, aby uvedl



JUAN MARTÍNEK DE jAUKEGUI (1583—1641) M SeviUy po-
ídil pfeklad Taaiovy Amioty (1607), který Cenraotet prohlásil m
nejlepil z peklad, který kdy byl uinén. Tiké tác jako v |ebo pA-
vodních básních jo iloh Jáaregaiho iitý i ijemnélý, jak ni&loiBt te-

kati od spisovatele Diicurso poético contra el bablar calto
y oscuro (Básnická rotprava proti •vxdélanéma* a temoénitt nla-
vcnf, 1624), namíeného proti Góagorovi; nicméné v jeho Oríeo
(1624) kolísá jeho vérnost a ve svém peklade Farsalia je Uk
pílii góngorovcem, jak to jen moino. jáuregui, který se trochu po-
doba Dantemu Gabrielu Kossettimu, zajímal se také o malováof, a
sporné místo v pedmluv k Novelas prý praví, ie maloval portrét

Cervantesfiv.

ESTEBAN MANUEL VILLEGAS (1589—1669), pftvodein s Ma-
tu ic, prozrazuje básnickou letoru v Eróticas (i Amatoriai (Pítoé

erotické i milostné, 1617). Na titulním listé teme slova Sicat sol
matu ti nu s a vypinavé heslo Me surgente, quid istae? — na-

rážku na Lopcho de Vega a jiné moderní básníky. Nápodoby Ana*
krconta a Catulla pekvapují obratnosti, a psal-li je, jak íká, ve tr-
nácti letech, jsou tyto > sladké zpévy a líbezné rozkoie« zázrané
pedasné. Ale Villegas je z nejvétiích zklamání kastilské literatury.

Roku 1626 se oženil, uchýlil se do provincie, kde provozoval za-

mstnáni právnické, a pozdéji, r. 1659 upadl do sítí inkvisice logrofl-

ské, která ho vypovdéla do Santa Maria de Ribarredonda, ie vedl

lehkovážné ei o vcech víry. Nemohli o nm dokázati nic pNIii zá-

važného. Pece však byl zabaven jeden exemplá jeho satirických

verš.

FRANCISCO DE RIOJA (? 1586-1659), kanovník sevilský a

královský knihovník, psal znlky a silvas. Dv básn A las Rainas
de Itálie a (Na zíceniny italské) a Epištola moral á Fa bio
(Mravní list Fabiovi) zjednaly mu velikou vážnost, ale pozdéji bylo

dokázáno, že je napsali jiní spisovatelé. Tim pozbyl Rioja zvláštní dfi-

ležitosti, nicmén však vykonával na svou dobu veliký vliv.

Segovský básník Alonso de Ledesma Buitrago (1552—1623) je

všeobecn pokládán za zakladatele školy conceptismn, s jejími

metafysickými vtipnými nápady (concepto), filosofickými paradoxy a

mravními prupovídkami, podobnými prpovídkám njakého ponkud
poblouzeného Seneky. Conceptismus nebyl menši zlo než culte-
ran ismus, ale zlo mén nakažlivé. Toto hrálo si se slovy, ono s my-
šlenkami. Bizarní slovník stail, aby byl lovk culto, conceptista
musil mít zdáni vdy a filosofie. Za vdc tak prostedních jako Le-
desma a Bonilla (byli-li opravdovými pvodci) nebyla by nová záliba

daleko došla, ale rozdmychovala ducha výstedností, a jako cultera-
nismus zachvátil Góngoru, tak co ne ept ismus upoutal FRANCISKA
GÓMEZE DE QUEVEDO Y VILLEGAS (1580—1645). Jako Lope de

culteranismo do módy. Ve svých kázáních, verších a kuse nazvaném
Gridonia, ó Cielo de Amor vengado (Nel>e pomsténé lásky) neustále
siil zlo, které zachvátilo spisovatele iké velmi vzdálené.
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Vega a Calderón byl i Quevedo z provincie santanderské. Jeho ro-

dina honosila se heslem »Já jsem ten, jenž zadržel (el que vedó)
maurský vpád*, jež je slovní híkou. Jeho otec, který pedasn
zemel, i matka zastávali místa u dvora. Quevedo studoval v Alcalá

de Henares v letech 1596 a následujících theologii, práva, francouz-

štinu, latinu, etinu, arabštinu a hebrejštinu; ujišují, že studoval me-
dicinu a bezpené nenávidl Sangreda, jako Flaubert nenávidl Ho-
maise. Bylo mu sotva dvacet pt let, když mu Justus Lipsius pisou-

dil název \iiya, yXiBoq I^i^pwv (velká sláva Španl), a brzy stal se ped-
mtem všech rozhovor v Madrid. Podivné historky se o nm vypra-

vovaly: že v Alcalá zabil njakého muže; že radji prohnal kapitánu

Rodríguezovi tlem me, než by mu ustoupil; že zabil uprchlého

panthera; že odzbrojil slavného uitele šermu Luise Pacheca de Nar-

váez. Tento in je doslova pravdivý a velmi neobyejný, uvážíme-li

Quevedovy fysické vady. Jeho odpov Valeriu Vicenciovi v Su
Espada por Santiago (Svj me pro sv. Jakuba) je velmi dobe
známá: »Praví, že kulhám a že nevidím. Velice bych lhal, kdybych
to popíral; mj zrak a moje chze by tomu odporovaly.*

Prese svou krátkozrakost a kulhavost byl vždy velmi hotov užít

svého kordu. Na Zelený tvrtek r. 1611 byl pítomen hádce mezi

mužem a ženou v kostele Svatého Martina. Zakroil, spor byl veden
venku dále, epele byly skíženy a Quevedv protivník padl smrtelné

zrann. Protože obt byla urozená, Quevedo, aby unikl možným d-
sledkm, odebral se na Sicílii. Vrátil se r. 1612 na své statky v Torre
de Juan Abad, brzy se mu však znechutil život v provincii a podailo

se mu, že mu bylo sveno diplomatické poslání v Ženev, Milán,

Benátkách a ím. Když byl Osuna jmenován místokrálem v Neapoli,

stal se Quevedo ministrem financí a ukázal se schopným správcem.

Roku 1618 zapletl se do španlského spiknutí, jež tvoí námt Otwa-
yovy tragedie: Venice Preserved, a pestrojen za žebráka unikl

najatým vrahm. Toto dobrodružství ukonilo jeho politickou dráhu,

nebo jeho povýšení v hodnost tajemníka Filipa IV. bylo ist pro jméno.

O nkolik let pozdji úastnil se zuivé hádky. Svatá Tereza
byla r. 1622 prohlášena za svatou a na spojené naléhání Karmelitán
a Jesuit byla prohlášena se svatým Jakubem za spolupatronku Špa-

nlska. Papežská bulla (1627) rozdlila zemi na dva tábory. Quevedo,
který byl rytí ádu svatého Jakuba, pustil se v zápas, háje svatého

Jakuba. Jedni ho považovali za hanebného pokrytce, druzí ho slavili

jako »velitele zápasu*, jako »Praporeníka Apoštolova*. Zahrnul

takovou hanou papeže, krále, Olivarese, eholníky a druhou polovici

laik, jež byla opaného mínní, že byla bulla (1630) odvolána. Vítz-
ství stálo ho rok vyhnanství, a když mu Olivares nabídl vyslanectví

v Janov, zamítl je. Jeho umlknutí nedalo se koupiti. Po svém nepí-
jemném manželství s Esperanzou de Mendoza vedl výpravu proti krá-

lovské milostnici, jež se chvla pod mstivými ranami satirikovými.

Olivares pišel na adu v prosinci 1639; král našel jednoho dne pod
talíem verše zapísahajicí ho, aby ustal od výstedností a vyhnal své

neschopné ministry. Padlo podezení na Quevedu, snad oprávnné, že
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napsal tyto verie; byl ttaien i Iftllu • polooble6eoý pftvedM do
kláštera »v. Marka v Leonu. Tam latal tyi léta uvétoén v cele le-

žící pod hladinou eky, a kdyi i ni po pádu OUvaretové byl propo-
itén, bylo jeho zdraví snieno. Pece vHk nextratil tvoji nékdejii vervo,

jak o tom podává dkaz odpovd knéii, který bo vybisei, aby vy-

rovnal hudební výlohy ivéhu pohbu: »Naprotto M, af je uplatJ Ú,

kdož to budou poslouchat.*

Jako prosaik poal životopisem tvatého Tonále «le Villaaotvt

(1620) a skonil životopisem sv. Pavla (1644). Pes tvoo literárol cmo
ztratily tyto knihy jako ostatní morálni díla spisovatelovi doet mnoho
na zajímavosti. Folltica de Dios (Božská politika, 1626) je z)evoá

obhajoba absolutismu: Quevedo tu vlastn vykládá slabost ípanéiiké

správy, jako jemuMarco Broto (1644) záminkou povédét, eo šoaí
o souasné politice. Uená a hluboká tato pojednáni projevuji pé6,
kterou mél Quevedo o budoucnost své zemé, a jedno místo z jeho

Šedesátého osmého sonetu pedpovídá osud ipanélských kolonii.

Ale akoli byl Quevedo opravdový státník a nejen literát zabý-

vající se politikou, pece hlavní zajímavost jeho pojednáni v prose

spoívá v jejich conceptišmu — prázdném epigramu, pompésním
paradoxu, násilné antithese, hledané a strojené myilence pi každé

píležitosti. Nemlo pro významu vydávat Torreho a Luise de Leon
jako protest proti gongorismu, neboC sám ve svých vážných spisech

tvoil jednu strojenost za druhou.

Je teba jinde hledat prostého a opravdového Queveda. Jeho
pikareskní Historia de la vida del Buscón, lépe známá pod
názvem £1 Gran Taca\o (Velký šibal), akoli nebyla do 1626 vy-

dána, byla jisté napsána krátce po r. 1608. Pablo, syn lazebníkv a

lehké zinky, jde s bohatým soudruhem do Alcalá, kde se vyznamená
všemi možnými niemnostmi. Je potom lenem zlodéjské bandy, nato

zajat, stane se po ad falešným mrzákem, hercem, rváem a konené
— unaviv spisovatele — vysthuje se do Ameriky. Žádné úsilí vy-

tvoit charakter, nic z mravokárného tónu Alemánova: co obsahuje

kniha zábavného, pochodí z výmyslu bezcitných píbh a ze zcela

hrubého popisu zloinnosti líené osoby. Sarkasmy, krutá hrubost, umní
a nestoudná verva Buscónova iní z tohoto vypravováni knihu z nej-

dovednjších a nejhrubších na svt. Sue)os (Sny, 1627) nejsou méné
charakteristické pro misantropický humor Quevedv. Tchto fantas-

tických Sn je skuten potem pt, akoli vtšina vydání obsahuje

jich sedm i osm. Infierno enmendado (Oištné peklo) není

vidní, ale spíše pokraování díla Política de Dios; La Casa de
Locos (Dm blázn) je od pítele Quevedova, Lorenza van der Ham-
men, a Fortuna con seso (Štstí s rozumem), posmrtné dílo (1650),

nebylo napsáno ped 1635. Quevedo sám oznauje Sueio de la

Muerte (Sen o smrti) jako pátou a poslední ást ady: byl napsán

1621, a ostatní datují se z r. 1617. Cynismus dodá\-á Quevedovu dílu

osobní píchuti, a svým darem zlomyslného pozorování tém soupei

s Cervantesem. Jeho zemelí básníci jsou odsouzeni k tomu, že musí

poslouchat po celou vnost své verše, lékai a vrahové na konci své

J. FitTtnturioe-Kelly : Déjiny ipuitíské literatury. U
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životní dráhy se bratí a pod. Sueos se nám na neštstí docho

valy v okleštné form, ale jejich ostrý vtip hlodá nemén než žírá

vina.

Quevedovy vážné básn trpí conceptismem, jenž seslabuji

i jeho hledanou prosu; jeho humor, znalost životní bídy, jeho mi

strovství jazyka zdají se pedností v lehkých verších. Ml pehnanoi
povst nestoudnosti; pravda je, že mu etní prostopášní i boha

hojní spisovatelé udlili otcovství vlastních neslušností. Zahrnut zárovei

pílišnou chválou i pílišnou potupou pokusil se Quevedo v etnýcl

druzích. Mohl býti velký jako básník nebo jako filosof, jako kritil

nebo jako satirik, jako theolog nebo jako státník. Chtje bý

vším tím zárove, musil za to pykat. Nikdy úpln neztroskotal a jei

zídka kdy dosáhl opravdového úspchu, a vtšina jeho spis byli

zanedbána pro jejich místní a efemérní zájem. Pece však zaslouž

býti ctn jako nejdokonalejší Španl své doby, jako rázný minist

ve zkaženém vku a jako skvlý spisovatel, kterému jeho nenávis

všednosti byla konen pitena za nepíjemnou novotu. Jeho etn
nevydané lyrické básn by jenom nepochybn zvtšily naši znalos

slabosti Góngorových a Montalbánových. Nicmén dva dramatické kus;

ohlášené Menéndezem y Pelayo — Cómo ha de ser el pivádí
(Jaký má být milec) a Pero Vázquez deEscamilla — mohoi
odkrýt novou stránku tohoto tkavého ducha.

Jako dramatický spisovatel je Quevedo mén slavný než Valen

an GUILLÉN DE CASTRO Y BELLVÍS (1569-1631), který by

velitelem pobežní stráže a zjednal si povst spisovatelovu, dív ne

byl r. 1603 jmenován správcem Sejanským (v Neapolsku). Vrátiv s

do Španlska usadil se trvale v Madrid, kde vlivem Lopeho de Veg
byl pízniv pijat divadelními editeli. Jeho proslulost se zakládá n

kuse Mocedades del Cid (Mládí Cidovo, 1599), dramatickén

pevodu národní tradice po nejlepším zpsobu Lopeho. Ve he Ca

strov se pedpokládá, že Ximena, dcera Lozanova, miluje Rodriga

Když Lozano padne rukou Rodrigovou, octne se její láska v rozpor

s povinnou láskou dítte. Rodrigova vítzství nad Maury vykoupí tém
jeho zloin, a když se rozšíí lichá povst, že je mrtev, Ximena vyzn

svou lásku k nmu, a vlastenectví se spojí s citem, aby pivedlo dra

matické rozuzlení. Corneille zpracovav Castrv kus s volností svéhi

nekonen vtšího ducha založil francouzskou dramatickou školu; ali

všechny jeho zmny nejsou zlepšení. Omezuje trvání dje, rozmnožuj

a podtrhává nesnadnost situace. Zásluha Corneilleova je v tom, ž

uinil lidu pístupný zájem o drama a vložil do úst svým osobán

velkolepou výmluvnost, vedle níž španlská prostota bledne. Áko!
Castro nenapsal mistrovské dílo, pispl k tomu, že jedno mistrovsk

dílo bylo stvoeno, založené na pvodním pojetí, a nkteré z nejvíc

obdivovaných tirád Corneilleových jsou jen skvlé peklady. Podivno

Španlsko tém zapomnlo na Castra, když ho Francie objevila.

Mén známý jako dramatický spisovatel než jako skladatel ro

mand je starý voják LUIS VÉLEZ DE GUEVARA (1579—1644), jen

sloužil v Itálii, Alžíru a Stedozemním moi proti Turkm, nežli S(



\ I itil r. 1605 do Spanélika. Podle udáni ivébo tyoa oapial tyti fU
divadelních Icuift a tato lehkost literánilbo tirofe&l 6aiU bo dloobo
obávaným lokem Lopeho. Asi osmdesát dnmat ee MCbovalo vétiiM

t nich má historický námét. Kus Mái peaa el Rey qne la Saogre
(Vice plati král nelli krev) je tcela podivuhodný: aterá kaitilaká tra-

dice o v6rnosti ke králi byla sNdka kdy podána i vélif silon a me-
lebností. Hra El Pleito que tuvo el Diablo con el Cnra do
Madrilejos (Spor, který vedl dábel a faráem i M) Je ipolená
dílo tfl spisovatele (Guevara, Rojas Zorrilla a Ifira de Amescna). Gn*-
vara dodává kusu, v némi se jedná o nedokonalém ktu a poeedontf

dáblem, plierný rix. Inkvisice sakásala provotovánl této hry.

Dnes, a setkáme se s Guevarovými kusy sem tam v moderním
pepracováni, xajímá nás hlavné pro dilo El Diablo Cojuelo (Kul-

havý dábel), kde najdeme táznamy studenta, který osvobodiv knlba>

vého ábla zaveného v lahvi smi pak s nim letét a poiorovat po-

lemský iivot. Le Sage ve svém Kulhavém dá biu velíce sleptil

toto pi^vodní pojetí; nicmén oripnál Guevarftv je plný bnmom a sloh

je malebný a výrazný.

Fimý napodobitel Lopeho de Vega byl >doktor« fUAN PÉREZ
DE MONTALBÁN (1602—1638), knéz sdruiení Svatého Petra. Ilon-

talbán (jehož divadelní kusy byly vydány 1635— 1633) roél schopnost

zmocnit se situace a vycítit dramatické moinosti lidového píbébn:
ukazuje to v kuse Como amantey coroo hon rada (jako mi-

lenka a jako žena poestná) a ve svých Amantes de Teruel (Mi-

lenci teruelátí), téchto véných typech vrnosti.

Životní dráha TIRSA DE MOLINA (1571—1658) byU hrubé

zkreslena spisovateli, jichž dkazy jsou nahrazeny fantasií. Narodil se

asi v Madrid (jmenoval se vlastn Gabriel Téllez) a 1601 vstoupil

do ádu milosrdných. Ztrávil mnoho let ve zpovdnici, kde mohl dobe
studovat kehkost a zkaženost lidskou. Jedno jeho dilo ukazuje na pobyt

v Galicii; pravdpodobn také žil Tirso v Seville a navStívil ostrov Sva-

tého Dominika; 1618 shledáme se s ním v Toled a r. 1626 v Salamance.

R. 1626 byl jmenován comendadorem trujiliským, což dokazuje, že

zaujímal vysoké postavení ve svém ád. R. 1632 stal se úedním
kronikáem svého ádu a 1634 byl jmenován definidor generál
Kastilie a jeho jméno pak se vyškytá v hodnosti posuzovatele knih.

Zemel dne 21. bezna 1643; byl tehdy knzem v Sorii a ml povst
kazatele, jenž vede život klidný a ctnostný, tedy opak toho, co o nm
vymyslila nezdravá fantasie: psali o nm, že vedl život velmi pohor-

šlivý a že jako starý híšník stal se konen knzem.*

První Tirsova vytištná kniha je Cigarrales de Toledo
(Toledské Cigarrales, 1621 nebo 1624), nazvaná tak podle místního

jména oznaujícího letní venkovské sídlo zízené jako sady. Dílo je

sbírka vypravování a verš, které jakoby byly vypravovány po pt
sváteních dní, jež následovaly po satku. Ve skutenosti Tirso ohla-

šuje píbh a básní na dvacet dní, ale pi pátém \^ypravováni ustane

' Cotarelo y Moi vyvrátil všecky tyto bajky.



164

a slíbí druhou ást, jež však nikdy nevyšla. Vliv Boccaccia je od za-

átku až do konce velmi patrný — a vyjma trochu gongorismu —
mohla by povídka Los tes Maridos burlados (Ti posmchu
došlí manželé) platit za pvabné upravení Decameronu.

Jeho divadlo, velmi neúpln vydané (ást I. 1627, II., IV. 1635,

in. 1634), nedovoluje pesné studium. Kus Condenado por des-
confiado (Odsouzenec z nedvry) charakterisuje velmi dobe Tir-

sv zpsob. Podstatou tohoto kusu, složeného s krajní obratností a

hlubokými znalostmi theologickými, je starý spor mezi svobodnou vlí

a pedurením, a kdyby byl Tirso napsal jen tento kus, již byl by

zaujal místo mezi nejvtšími dramatickými spisovateli španlskými.

Ale kus, který získal Tirsovi nesmrtelnost, je Burlador de
Sevilla y Convidado de Piedra (Svdce sevilský a kamen-
ný host), vytištný poprvé v Barcelon 1630. Pes jakési spory o au-

torství hry mžeme pece jen Tirsa pokládat za tvrce Dona Juana.

Není poteba analysovat kus, který Mozart uinil známým celému svtu,

a peklad není možný dle nynjšího španlského textu. Ani nevíme, zda

opravdu existoval historický Don Juan v Placencii nebo v Seville,

nebo folkloristé našli podobný píbh i v zemi tak vzdálené od Špa-

nlska, jako je Island. Postavy, jež vytvoili (1659) Dorimond, (1660)
Villiers, (1665) Molire a Thomas Corneille, jsou jen mdlé odlesky

španlského hrdiny, který pes Shadwella (1678) pešel až k Byro-

novi, Josému Zorrillovi, Barbeyovi Aurevilly a Flaubertovi. Žádnému
z tchto spisovatel nepodailo se stejn vystihnout patricijskou d-
stojnost, pekelnou a bezbožnou nebojácnost originálu. Ten, kdo stvoil

svtový typ, vnutil svtu jednu postavu, pekal všechny nápodoby,

vykonal slovy to, co Mozart vyjádil hudbou, ten musí býti zaazen
mezi velké tvrce všech as.

Tirso de Molina, který vynikal v tragických a ponurých kusech

nebo v historickém dramat (na p. La Prudencia en la Mu-
ger — Ženská moudrost), byl také mistr v lehké komedii. Podal

o tom dkaz v kuse El Vergonzoso en Palacio (Ostýchavý

v paláci), kde ostýchavý Mireno u dvora je popsán s uchvacující a

sympatickou jemností, rovnž jako ve frašce Don Gil con Calzas
Verdes (Don Gil se zelenými spodky), kde Juanino chování vi
Elvíe a Donu Gilovi je píklad oné veselé dvtipnosti, která okou-

zluje a pekvapuje tenáe, a kterou najdeme v komickém triu ve

Villana de Vallecas (Sousedka z V.) nebo v Marta la piadosa
(M. soucitná). Osud chtl, že byl Tirso zapomenut od obecenstva a pijat

za vzor lidmi prostedními, kteí ho vykoisfovali.Jeho pomrná neznámost
je nevysvtlitelná, nebo je nesnadno nalézti v djinách nkteré lite-

ratury vlohy tak rozmanité, jako byly jeho. Schází-li Tirsovi pruderie,

má naproti tomu obrazivost, váše, smysl pro skutenost, zmocnný
lidským soucitem, a znalost dramatického úinu. Vytváí charaktery,

a jeho ženy, snad mén vznešené, odpovídají skutenosti víc než ženy

Lopeho ve svém prostém citu a svdné nenucenosti. asem holduje

gongorismu, jako když v El Amor y la Amistad (Láska a pá-
telství) vykládá o > pyšné odvaze snhu, pyramid diamant*. Je to
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falo Góngoru do iivého.

Pfckvapi pft pfedaioé traloitl ipanélakébo ducha, te nesa^
psát dflve {1606 nebo 1008). Patl v pfettivkAch. ve cbvilich, kttré
ukradl svému xaméstnáni; a poal-li poidé, skonil trocho brzy. ?tš
to mil 1621 napsino ti sta knsft, a tento poet dosáhl konené ty
set, z nichi se nám osmdesát zachovalo. Jinými slovy: tyi pétioy

jeho divadelních kusfi zmizely a ztráta je veliká pro ty, kdol rádi

by studovali kaidou stránku jeho genia. Ale dosti jich zbývá, aby
ospravedlnily jeho význané misto v literatue, a jeho povést roete

den ode dne. Víme, ie Montfleury, Scarron, divadlo londýnské (Sbir-

ley) brali látku z dél Tirsových a dalll zkoumáni nepochybné ukito)

ie mnozí jini dramatití spisovatelé ped i po OUderónovi svobodné
užívali bohatství Tirsa de Molina.

ANTONIO míra DE AMESCUA ( 1578-1636). rodák z adizu,
vynikal v hrách posvátných, v nichi ovlem byl zastinén úspéchy Cal-

derónovými, i v komediích svétských. Je opravdový básník, mistr bo-
haté a silné mluvy a mil ve znané mie vynalézavou obrazotvornost,

jež vždy uchvacovala ipanilské obecenstvo; tim stal se pro mnohé
pedchdcem a vzorem.

Velice pvodní nadáni najdeme u JUANA RUIZE DE ALAR-
CÓN ( 1581—1639), jehož otec byl správcem dol v Tlachu v Me-
xiku. Roku 1600 opustil Ruiz Aíarcón Ameriku, aby studoval práva

v Salamance. R. 1608 znovu odplul do Nového Svita v nadiji, ie se

mu dostane stolice na universiti; ale tilesná vada (kulhal), která mu
psobila po celý život kruté vysmiváni, zmaila jeho plány, i vrátil

se 1611 znovu do Španilska. Jeho první kus: El semejante de
si mismo (Sám sob podoben), založený jako Tirsova Cel osa de
si mi srna (Žárlivá sama na sebe) na Cervantesové Curioso im-
pertinente (Všetený zvdavec), neml velký úspich, ale vynesl

známost, závist a nenávist spisovateli, který byl velmi naklonin délat

útoky na jiné, sám jsa velmi zranitelný. Když se hrál jeho Ante-
cristo (kterého použil Voltaire pro Mohameda), banda posm-
vák perušila pedstavení vystikujic na obecenstvo trubikami olej

a zapalujíc v hledišti prskavky. Pece však ženy naplovaly sál, kdyi

nesla komedie jeho jméno, a ony byly jeho štisti, neboC dosáhly toho,

ie jeho kus Siempre ayuda la Verdad (Pravda vidy pomie),
napsaný nejspíše za spolupracovnictví Tirsova, byl r. 1623 dáván

u dvora. O ti léta pozdji byl jmenován lenem Indické Rady. Sbírky

jeho kus byly vydány r. 1628 a 1634.

Ruiz Alarcón nebyl nikdy oblíben v tom smyslu jako Lope de
Vega a Calderón; pece však ml chvíle úspchu, a žádný Španlský

dramatický spisovatel nete se lépe. Srovnáváme-li ho s jeho soupei,

byl neplodný, nebo poet jeho kus je toliko ticet, poitáme-li

i kusy, které jsou mu piítány. Lope stoji nad ním invencí a vzru-

šením, Tirso silou a veselostí, Calderón poesií a pvabem. Ruiz Alar-

cón není tak siln národní jako oni, a tak význaná osobitost jeho

ducha, extraieza, která tolik ohromovala Montalbána, je tém
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píinou, že je cenn více v cizin než ve Španlích. Na francouzskou

komedii (Menteur, Lhá) ml vliv jeho kus La Verdad s o sp-
ch osa (ili El mentiroso — Podezelá pravda). García lhal po
celý svj život; lhal svému otci, pátelm, své nevst, sám se obe-

lhával a vlastní zámry niil svými smyšlenkami. Byl by ekl pravdu,

kdyby byl mohl, ale to práv je opak jeho pirozenosti. Pro se trá-

pit pro pravdu, když lež nenucené plyne z úst? Jeho otec Beltrán

chápal, že se lakomec raduje ze svého zlata, že vražda ukojí pomstu,

že je piják šasten ve svém opojení, ale náruživost synova ho peko-
návala. Starý vznešený otec neml umlcovy duše a nedovedl pochopit,

že García lže pro radost ze Ihaní a proti vlastnímu svému zájmu.

Od zaátku do konce kusu Ruiz de Alarcón ani jednou se nezmýlí,

a vtipná veselost, s jakou potvrzuje staré pouení, že poctivost je

nejlepší dovednost, vyrovnává se mistrovskému zpsobu, s jakým kreslí

své osoby. Vážn se snaží, aby byl mravouný, a pece nikdy ne-

klesne až ke kázání a nepetvouje dramatického spisovatele ve vy-

chovatele.

Jsou vtší španlští dramatití spisovatelé než Ruiz de Alarcón,

ale dílo žádného z nich není tak trvalé dokonalosti. Kdežto v kusech

Las Paredes oyen (Stny mají uši) a ElExamendeMari-
dos (Zkouška manžel) obnovuje skvlý úspch kusu La Verdad
sospechosa, podává podivuhodné píklady kus národnjších: El
Tejedor de Segovia (Tkadlec segovský) a Ganar Amigos
(Získat si pátele), jehož jakousi ozvnu najdeme v Hernanim Vic-

tora Huga. Neplodnost, jíž se vysmívali souasníci Ruize de Alarcón,

je vyvážena rovnomrností v provedení. Lope a Calderón psali kusy

lepší i mnoho horších: ani jeden Alarcónv verš není ho nedstojný.

Kdežto se jeho sokové spokojovali skládat svá díla z patra, zstával

on v ústraní, aniž by se dal do závodní o pochvaly a peníze, a pra-

coval s takovou svdomitosti, že jeho díla pežila. Vyznamenává se

pedevším schopností stvoit charaktery a svými vysokými mravními

snahami; má i jiné zásluhy, rovnž vzácné: jeho veršování je mimo-
ádn dokonale provedeno a jeho dialog plný ducha a vzletu, beze

všeho gongorismu, znamená vítzství dobrého jazyka nad výstedními

vlivy, které pivádly na scestí spisovatele snad vtších schopností.

Jeho vkus je opravdu tém dokonalý a dodává mu oné klidné d-
stojnosti, svéráznosti a vzácné rovnováhy, která ho sotva staví níž,

nýbrž spíše stranou od dvou i tí nejlepších španlských drama-

tických spisovatel.

Je-li v nadání jako v stízlivé dramatické práci Ruize de Alar-

cón jakýsi exotický prvek, je espaftolismo kraje neoddliteln
spojený s geniem PEDRA„ CALDERÓNA DE LA BARCA HENAO
DE LA BARREDA Y RIAO (1600-1681), nejlepšího pedstavitele

Španl XVII. století. Jeho otec byl tajemník Pokladu, a z této strany

byl Calderón pvodu santanderského, jako Santilana, Lope a Quevedo;
ml flámskou krev po matce, která se dovolávala pvodu z rodu de

Mons (Hainaut). Byl vychován v jezovitské koleji v Madrid, a živo-

topisci prohlašují, že studoval v Salamance právo obanské a káno-
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ké. Akoli le mA m to, i« napsal ve tinácti Ittoch kot El Carro
del Clelo (Nebeiký t&i), )eho pnrni vAlné pokovy vanikly pfi lite-

rární loutéii, vyptané na po£eit tvatébo Isidora r. 1620 a 1622. ?H
druhé iilavnosti (1622) dostal tfeti cenu, a laskavý Lop« de Vega bo
pochválil, le >dobyl ve svém dtlém véktt vavHn6, které £aa obyejné
pMdéluje hlavám blovlasýro*. Jeho livotopisec Vra Ttailf tvrdl, l«

slouiil v Miláne a ve FlandHch v letech 1625—1636, ale )• to asi

omyl v datu, neboC r. 1629 najdeme ho v Madride, an pronáaledoje

s meem v ruce herce Pedra de Villegas, který, kdylté byl trédéé

dýkou probodl bratra Calderónova, hledal dtulek ve tvatyni kostela

Trinitáfi. Gongorský kasatel Paravicino dlal vefejné oarálky na tento

in; Calderón odpovédél výsméchem o »kásáni s Berberie«, a byl

uvéznn pro uráiku knéiského roucha. Pellicer pipomíná jiný po-

dobný výstup r. 1640, kdy spisovatel tasil sa ikoulky me£ a tvitétil.

To jsou píjemné pihody v iivotni dráze jednotvárné dctybodoé.

Uchvátiv r. 1636 dvr prostedni mezihrou Los Tes Mayoret
P rodili os (Ti nejvétil zázraky), stal se Calderón rytíem áde
Svatého Jakuba; 1640 slouiil s jinými leny ádu proti vzbooeným
Kataláncúm, dokoniv prý ve spéchu práci Certamen de Amor
y Cel os (Zápas lásky a iárlivosti), aby se mohl súastnit talenl.

R. 1641 byl poslán ve vojenském posláni do Madridu; dostával z po-

ložky na dlostelectvo ticet zlatých korun msíního platu, r. 1651

stal se knzem, r. 1653 kaplanem kaple Reyes Nuevosv Toledé;

1663 estným kaplanem Filipa IV., kdyi vstoupil do bratrství Svatého

Petra, jež ho vyvolilo za svého pedstaveného (1666). Podle Calde-

róna samotného ml, vstupuje do ádu, úmysl vzdáti se psáni svét>

ských kus a dokonce i posvátných. AC je tomu jakkoliv, ustoupil

písným rozkazm královým a 1680, rok ped svou smrti, oslavil

ješt divadlem manželství Karla II. s Marii Luisou Bnrbonskou. » Ze-

mel zpívaje, jako prý labuf umírá,« napsal Solfs Alonsovi Camerovi.

Když ho pekvapila smrt, skládal auto (které dokonil Melchor Fer-

nández de Leon): konec dstojný života vzneieného a šfastného.

Prosaické spisy Calderónovy nejsou píliš obsáhlé ani píliš d-
ležité. Piítá se mu ofíiciální popis (napsaný pod jménem jeho sou-

druha: Lorenzo Ramírez de Prado) vjezdu druhé ieny Filipa IV. do
Madridu. Zajímavjší je jist pojednáni o dstojnosti malíství (vyti-

štné 1781). »Malíství, praví Calderón, je umni všech umni a vé-

vodí nad ostatními užívajíc jich za služebníky.* Projevil tu obdivu-

hodnou schopnost ocenit umlecká díla.

Byl velký umlec, který protkával své kusy krásnými vzory ly-

riky. První tištný kus, jenž nese Calderónovo jméno, je El Astró-
logo fingido (Domnlý hvzdá, 1632), originál Domnlého
hvzdáe (Astrologue feint) od Thomase Comeillea; od r. 1636
vycházela vydání jeho dramat, za nž nebyl zodpovdný, a která po-

dávala je tak špatn — jak íkal podle Góngory — že nemohl sama

sebe poznat. Akoli dal 1676 do tisku sbírku svých autos, byl tak

lhostejný ke svým svtským kusm, že si nikdy nedal práci sebrat

je. Na štstí musil r. 1680 sestaviti seznam svých dramat pro vévoda



168

de Veragua, potomka Kryštofa Kolumba, a podle tohoto dokladu uve-

ejnil Vra Tassis posmrtné vydání. Celkem máme asi sto dvacet kus,
osmdesát aut os a dvacet entremeses, jácaras a jiných kus
mén cenného druhu.

Calderón šastný za života byl šfastný i po smrti; nebo akoli nebyl

nikdy tak oblíbený jako Lope de Vega, trvala jeho obliba mnohem déle.

Od Lopeho smrti do konce XVÍII. století ovládal Calderón španlské
divadlo, a akoli byl pozdji doasn zastínn, nadšení nmeckých
romantik vrátilo mu v XIX. století prvenství. Víc než vtšina vyni-

kajících lidí trpl nerozumností svých obdivovatel. Friedrich von
Schlegel prohlašuje, že >u tohoto velkého a božského mistra hádanka

života není toliko vyjádena, ale rozešena*. Takto pedstihl Schlegel

P. Verlaina stav Calderóna nad Shakespearea, který prý jenom vykládá

problém života nepodávaje jeho rozešení. Jakub I. ekl jednou: »Ne-

vím pro, ale zdá se mi, že to je obyejný pípad Španla chvástat

se.« To byl také pípad nmeckých romantik, kteí pokládali lyri-

nost za scénické podání. A nebyli sami ve svém nadšení. Shelley ml
v rukou Calderónova dramata, etl je s » úžasem a nevyrovnatelnou

rozkoší*, a jak praví, pokusil se > zahalit jejich dokonalé a oslující

formy v šedou roušku svých slov*.

Šedá rouška velkého pantheistického básníka rozmnožuje snad

krásu verš, která opájela mozky klidnjší než byl Shelleyv. Goethe

byl jí pohnut až k slzám, a akoli na konec pochopil ono velké zlo,

kterým bylo neprozetelné modlaení Calderónovi, nikdy nepestal se

obdivovat jedinému španlskému básníku, kterého opravdu znal. Za

velkou ást slávy vdí spisovatel svým pekladatelm, a také tomu,

že neml dlouho soupee. I v XVIII. století, kdy Lope de Vega a

Tirso de Molina byli tém zapomenuti, El mayor monstru o los

cel os (Nejvtší ohavnost žárlivost) a jiná dramata Calderónova byla

ve Španlsku astji hrána než nyní. Pro ostatní Evropu stal se vt-
lením Španlska. tenái nemohli tušit (a z nedostatku pístupných

vydání se nemohli dovdt), že Calderón, jakkoli je velký, zstává

dalek svžesti, síly a vynalézavosti Lopeho, tvrí mohutnosti a širo-

kého pojetí Tirsova. Španlé právem ho nekladou na prvé místo mezi

své dramatické polobohy. Je píliš skvlý, než aby byl považován za

prostého žáka Lopeho de Vega, nebo dosahuje metafysických výšek,

k nimž se Lope nikdy nepovznesl; nicmén jako dramatický spisovatel

jenom pstil sém, které Lope rozhodil.

Je pouhá pravda a je to i znamení dobrého úsudku, že se nikdy

nesnažil zavádt novoty. Napsal Apología de la Comedia (Obrana

komedie), která se ztratila, ale zdá se, že neml svých samostatných

theorií o umní dramatickém. Calderón pracoval po zpsobu Lopeho,

vypjuje si jeho myšlenky, jeho osoby, jeho stavbu; v návalech le-

nivosti neváhal vkládat do svých kus celé scény vzaté od svých

pedchdc. Krom Tirsa de Molina možno poukázat na zajímavou

podobnost mezi kusem El Mágico prodigioso (Divotvorný kou-

zelník) od Calderóna a El Esclava del Demonio (Otrok áblv)
od Míry de Amescua. Zdá se taky, že Calderón použil Corneilleova
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dramatu Héraclittt (1647) v kate En eita vida lodo ea ver-
dad y todo ea mentira (V tomto livoté vid je pravda a vée Je
lei, 1664), ale není to )i»té, neboC obé hry mají epdetoý prameo:
La Rucda de la Fortuna (Kolo oiudu) od Míry de Ameectia.

Kdyi le Calderón pokouil itvoit charakter, téroéf vidy ttro-

Skoti, a podailo-li »e mu to náhodou, jako v £1 Alcade de /.a-

lamea (Sudi talamejiký), je to jen proto, le v tomto pfipadé skvéle

poopravil nártek Lopeho. Goethe odhalil jeho slabiny, kdyl posnaroenal,

le Calderónovy charaktery jsou si podobny jako oloveni vojá^ci ulili

v témie kadlubu; u dramatického spisovatele je to velká chyba, a jeho
stálé lyrické odchylky dosvdují, le nesnal jich výxnam. Pfes jeho
pj^ekvapujicl technickou obratnost Lope a Tirso ho pedstihuji silon,

nenucenosti a pravdivosti; ale nikdo se mu nevyrovná ve velkolepých
kusech lyrických, jaké dává na piklad pronálet Justine v £1 Má'
gico prodigioso (Divotvorný kouzelník).

Taková místa máji vétli úinek pi teni nel pi posloucháni,

a Calderón si dal mnoho pée, aby dodal svým kusm lidovéjMio
sájmu. Nachází ho v tchto tech význaných citech: osobni vémoeti
ke králi, naprosté oddanosti církvi a smyslu pro est. Ve itésti

i v neštstí Spanlsko zstalo vérné témto tem zásadám, které zp-
sobily jeho velikost a pád. Calderón, oblíbenec Filipa IV., básník
výhradné dvorský, stává se mluvím celého národa, kdyi zbolní krále

v £1 principe constante (Pevný kniie), v La Banda y ia

I
Flor (Stuika a kvtina), v Guárdate de la Agua mansa (Steš
se tiché vody) a ve dvaceti jiných kusech. Ticknor mluví o »pato-

lízalství Calderónové vzhledem k mocným*
;
pravda, ale nikoli k moc-

ným vbec. Ticknor zapomíná na sociální podmínky obsažené v názvu
kusu Rojase Zorrilly: Del rey abajo ninguno (Pod králem nikdo
jiný). Šlechta vyššího stavu, zaujímajíc vysoká úední postavení, zba-

vená však skutené moci, platila mnohem mén, nei si cizinec mule
pedstavit, v zemi, kde polovina lidi byla urozená, a kde úcta obrá-

cená k osob krále. Pomazaného Pán, se petvoila v jakýsi druh

I

vášn, již možno srovnat s nejfantastitjším pehánním rytíských
románu. A rovnž tak bylo tomu s církví. Církev, která inspirovala

sedm století boj proti Maurm, která zplodila takové zázraky jako

svatou Terezii a sv. Jana z Kíže, která uinila pítrž a oddálila od
Pyrenejí vnikající vlnu reformace, byla nevyhnuteln pokládána za je-

I

dinou mravní autoritu, jediné možné náboženské ohnisko a zjevný

I symbol všeobecné jednoty za vedení Španlska.

Vc cti — pomstu vykonávanou manžely, otci a bratry, kdyl
I ženy byly zapleteny do kompromitujících situaci — daleko tíže si

vysvtlíme nebo aspo ospravedlníme; je to zde zvrácení rytíského

ideálu, velmi pijatelné pro muže, kteí cenili život mén než jejich

sousedé. Calderón nám podává v kuse £1 Pintor de su Deshonra
' (Malí své pohany) slavný píklad zpsobu, jakým zpracoval episoda

tohoto druhu. Podobných motiv užil Lope de Vega a Tirso de Mo-
lina, oba knží a již staití; ale u Calderóna úinek je mocnjší a

od r. 1683 jeho >nemravnost< byla písn posuzována pro pochvalné
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uznání Manuela de Guerra y Ribera. Zde, jako v mnohých jiných

pípadech, spokojuje se tím, že sleduje a pijímá ustálenou konvenci.

Jeho hrdinové nemají nic ze vznešené žárlivosti Othelovy; chladno-

krevn vraždí své obti, jako by tím byli povinni své sebelásce est-

ného muže, který se dostal do nemožného postavení. Calderón zpra-

covává týž námt v kuse A secreto Agravio secreta Ven-
gan za (Za tajnou urážku tajný trest) a El Médico de su Honra
(Léka své cti), ale tená je zídka kdy pohnut, nebo básník sám je

zídka kdy nadchnut opravdovým vzrušením, a skládá rozvážn své

divadlo jako velkolepé literární cviení.

J ^ho duch se skví pedevším v autos sacramentales, zvláštní

španlské dramatické form. Slova auto užívalo se s poátku pro

kusy všeho druhu; pak se oznaeni omezilo a auto stalo se nábo-

ženským kusem podobným stedovkým mystériím; nejstarší je nej-

spíše Auto de San Martinho od Gila Vicenta. Konen auto
sacramental znamená zdramatisované pedvedení Tajemství o Svaté

Eucharistii, které bylo hráno pod širým nebem na den Božího Tla.
Akoli Farsa sacramental od Lópeze de Yanguas se nejmenuje

auto, je nejstarší píklad tohoto druhu. Antonín de Brunel, prvodce
na cestách mladého Holanana Franse van Aerssen a skladatel cesto-

pisu, který se tém vždy piítá Fransovi, zanechal popis takovéhoto

pedstavení, kterému byl pítomen (1655), když byl Calderón v plném
lesku svého nadání. Nejsvtjší svátost oltání byla nesena mstem a

za ní šel zástup dvoan s panovníkem v ele a lidu s umlými obry

a papírovými obludami — tarascas — nesenými ped prvodem,
který muzikanti a taneníci vedli až ke kathedrále. Odpoledne bylo

auto hráno na námstí ped králem, který sedl pod baldachýnem,

ped panstvem, které obsadilo balkony, a ped lidem, který naplnil

námstí. Rozdíl mezi auto sacramental a comedia devota
nebo comedia de santos je pesný. Skutené auto nemá jiný

podružný dj ani svtské osoby: jeho jediný pedmt je Tajemství

Eucharistie pedvedené allegorickými osobami.

V auto není Calderónovi rovno. Lope, který v tolikerém ho

pedí, je mnohem mén šfasten než on ve svých pokusech o po-

svátné kusy. Tento druh dramatu, mohli bychom íci, zdá se stvoen
jen pro velkou slávu Calderónovu. Osoby jeho comedias devotas
i jeho svtských kus nesnaží se le býti zosobnním pomsty, lásky,

pýchy, milosrdenství a j. Jeho svtské hry jsou pokaženy pílišnou

strojenosti, a pes vytrvalé úsilí graciosa nedostatkem humoru,

chybami, které stávají se vlastnostmi dobrými v autos, kde abstrakce

jsou vyjádeny nejvznešenjší poesií, kde vci nadpozemské jsou uve-

deny na zemi a kde jemnosti doktrináské jsou zkrášleny se zázranou
dmyslností. Tvrdí-li se, že je Calderón nesrovnateln veliký ve svých

autos — hlavn v El divino Orfeo (Božský Orfeus), — vyja-

duje se tím zárove jistá slabost jeho dramat svtských. Jednotvár-

nost a umlost jeho posvátných kus mohly by platit za chyby lpící na

druhu, kdyby to nebyly dv charakteristické známky celého jeho di-

vadla. A výklad, že jeho asté skládání auta nakazilo jeho zpsob
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I'
> 1 vbec, neni dostateným, nebof nejenom le Jeho nrétské koty

I
I ctnéjii nel autoR, ale po vétliné )rou dHve ptané nel antot,

iiii iiMjí jedinou chybu: ncdoativá ao jim totii dranttickébo tájmu,

.1 >iM.utji se ke vkuxu tak miitnfmu a tak doainému, le tento drob
vyiiii/.cl ve Španlsku tak naprosto jako masque v Anglii. Pece
vš.ik pomíjivé záliby, které vytvoMly Comus na aevera a Cena de
I .lit as ar (KvaN Baltasarfiv) na jihu, jsou ospravedlnny pro vlecbny

tv, ki\ol milují velkou poesii. Autos potrvaly na scéné ai do 1765,
uiu jejich vysok;i inspirace cmitela s Calderónem, který mftle být bef-

mála doslovné povalován la jejich tvfirce.

Lope de Vega je nejvétii i dramatických spisovatelft ipanélských;

Calderón je mezi témi, ktefl se mu velice bllii. Lope je vtélenlm

ducha národního; Calderón vyjaduje ducha doby. je skrz na skrz

Španél, ale Španél XVII. století, — dvofan se snahou po colte-
ranismu, odprce pikaresknich protiv, které dodávají tolik rozma-

nitosti divadlu Lopeho a Tirsa de Molina. Jeho tlumoeni livota je

tak velice idealisované, ie jeho divadlo je jen jakýmsi jednotvárným

zbožnnfm jeho století. Jeho postavy nezobrazuji muže a leny jako

spíše allegorické typy mui a ien, tak jak je pojímal v tichu své

knihovny. Calderón nekreslil skutený iivot, nebo pokládal skutenost

za sprostou a neistou. Místo života podává skvlou nádheru abstrakt-

ních hnutí, kde vždy zstane pocit nesmlé neupímnosti, jebo piro-

zený sklon okolnostmi vzrostl. Nesmíme zapomenout, že bylo-li pro

lovka štstim stát se oblíbencem královým, bylo pro umlce po-

hromou, když musil skládat comedias palaciegas (palácové hry)

— jalová a blýskavá divadla, kde dramatický spisovatel musil psát

s ohledem na scénování snižuje se takto na úrovefi lepiího strojnfka.

Calderón zaujímá postavení mezi nejvtšími dramatickými spiso-

vateli španlskými, protože je nejvtší španlský básník, kter>' se uchýlil

k dramatické form. Vypracování jeho nejlepších míst Je tak úchvatné,

že Fitz Gerald prohlásil, že e Izabelina v EIAIcaldedeZala-
mea (Sudí Zalamejský) je >dstojna ecké Antigony*. Kdyby se byl

Calderón stále udržel na této úrovni, byl by poítán mezi nejmoc-

njší mistry všech as a všech zemí. Jeho rasa, víra, letora a zvláštní

prostedí zabránily mu stát se básníkem svtovým; jeho vznešenost,

zbožná lyrinost a dekorativní fantasie staily postavit ho do prvé

ady básník národních. Nebyl však tolik národní, aby se cizinci ne-

snažili ho vykoistit. Tak námt Calderónových z Francouz užili

Ouville, Thomas Corneille, Hauteroche, Quinault, Molire, Scarron,

Tristan, Le Sage, z Anglian Dryden, Killigrew, hrab Bristol, Wy-
cherley a jiní.

kusy odvozené z Calderóna mly i tehdy úspch, když španlský

spisovatel jen napodobil své pedchdce (Tirso de Molina, Lope de

Vega). Ale neteba hromadit dkazy o oblíbenosti tak nápadn známé

a tak rozšíené, že o ní nemžeme pochybovat. Poznamenejme jen

na konec, že jen základních myšlenek Calderónových dramat možno užít;

a to ješt jen velmi omezen, nebof jeho námty nedají se zbavit

národního charakteru, a ve svých lepších chvílích má osobní pizvuk,
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který zastrašuje napodobitele. Byl píliš chválen, nesporn: stežme
se z odporu k tomuto velebení zmenšovat ho. Zstane tím, ím byl:

vznešený katolický básník, tak jak básnictví a katolictví chápali Špa-

nlé XVII. století; velký duch silného místního zabarvení, který pro-

jevil své pirozené vlohy a mistrovství scénického umní ve formách

výlun místních.

Calderónem hrd koní hrdinný vk španlského dramatu. Cal-

derón pežil svého toledského souasníka FRANCISKA DE ROJAS
ZORRILLA (1590— ? 1660). Tento dvorský básník, jmenovaný 1645
comendadorem ádu sv. Jakuba, patí ku škole Calderónov, tebaže

ješt dále než mistr stupuje pehánní citu monarchického a poža-

davky cti. Nejslavnjší Zorrillovo divadelní drama je Del Rey abajo
ninguno (Mimo krále nikdo), kde nehled k reminiscencím na díla

Lopeho de Vega, Tirsa de Molina a Véleze de Guevara prozrazuje

spisovatel talent plný síly. Ve he jde o pojem cti a úcty ke králi.

Sloh Rojase Zorrilly je asem pokažen culteranismem, hlavn
v Los Encantos de Médea (Medeina kouzla), ale je to zejm
jen ústupek oblib chvíle. Jeho dialog je plný nestrojenosti a vtipu a

obratného složení. Byl pramenem divadla francouzského (M. Corneille,

Scarron, Boisrobert, Rotrou).

AGUSTÍN MORETO Y CAVANA (1618—1669), nadaný je-'

mným a vycvieným vkusem, psal dramata zápletková, jichž obliba

neustoupila ped kusy Lopeho. Jeho vlohy invenní nejsou vynikající,

ale obratnost použít dl svých pedchdc je neobyejná. Tímto zp-
sobem složil svj kus Hasta el fin nadieesdichoso (Ped
smrtí nikdo není šasten) a El Bruto de Babilonia (Surovec

Babylonský) dle Guilléna de Castro. Nescházela mu však proto ješt

ani pvodnost ani duch. Trampa adelante (Podvodník) svdi
o tom. Ale z intelligentní lenosti radji pepracovával a zdokonaloval

díla již hotová. A spravedliv eeno: dailo se mu to dokonale.

Hlavn tak inil s díly Lopeho: z rzných prvk vzešel celek podivu-

hodného umní a vkusu. Zápletka je provedena s dokonalou jemností,

dialog jiskí vtipem a veselostí, osoby jsou rozkošn pravdivé. Po-

dobný úspch není náhodného úinku. V kuse El lindo Don
Diego (Sladký Don Diego) Moreto vytvoil typ neodolatelného a

pesvdeného hejska, a zpsob, jakým vykládá marnivou hloupost

Dona Diega, jenž se ožení se služkou, kterou pokládá za knžnu, iní

z hry mistrovské dílo komedie.

V jemnosti vkusu, s jakým se zmocuje situace chyte žertovné,

je Moreto tém bez soka a v širším rámci frašky jsou jeho gracio-
sos podivuhodn pravdiví a samorostle vtipní. Jeho historické kusy

jsou zájmu mén všeobecného, akoli El Ricohombre de Alcalá
(Šlechtic z A.) založený na kuse od Lopeho de Vega (nebo Tirsa de

Molina) je živý obraz národního hrdiny Petra Ukrutného. Ke konci

života oddal se Moreto skládání her zvaných comedia devota:
jeho San Francisco de Sena je tém výstedn zbožný, pe-
devším ve scénách, kdy dává v sázku své oi, ztratí je, stane se slep-

cem a uiniv pokání znovu nabude zraku. Moreto nemá nadání pro
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po!«váinou hru, tle tvým prvým tpftsobtm pMol, který Je dobrý,

xvítézil v celém Španéltku jako miitr lehké komedie. Tb. ComeOto,
John Crowne a tinad i I.udwig Holberg doioali Jeho viiva.

Mezi Calderónovy iiky pati Antonio Coello, Alvaro Cobillo de
AraRc^n, Portugalec Juan de Matoa Fragoto, Femaodo de Zání»
v Castronovo, brati Diego a Joaé de FIgoeroe y Córdoba, Juan Bea-

la Dlamonte, Juan Claudie de la Hos y Mota. Byli to vlak jeo

1
iiKÍ napodoblteíé.

Poslední, kdo snad laaluhuje chvAlu meii tpiaovateli obdobf
kluiisického, je ANTONIO DE SOLlS Y RIVADENEIRA (1610-1686),
který r. 1627 zaal hrou Amor y Obligación (Láske a povinooat).

I

V pozdéjSIch letech byl tajeronikcm Filipa IV., na to taiemnlkMi
mladé královny-vdovy a konené ae mu doitalo výooioébo mlaU kro-

nikáe indického. Jako Rojas Zorrilla nálcii ke ákole Calderónové. Má
tutéž snahu po strojcnosti, totéi uroélé pfehánénl v lipletce, totél

jednotvárnost charakterních typ, týi sklon k dramata výpravnému;
I schází mu viak jímavá síla Rojase de Zorrilla a také snivý p&vab,

I
jemná néžnost, lyrické nadání a opojivá obrazotvornost Calderónova.

' Solíš není individuální talent: jako si vypjuje Gilderónova methoda,

tak si vypjuje ponkud i základní myilenky nebo typy od Lopeho de
Vega, Góngory a Morcta. Nicmén akoli není tvfiri duch ani pozo-

I
ruhodný básník, je intelligentní pracovník, pfivabný tvrce veriA,

obratný, duchaplný, jak to vidíme v Amor al uso (Láska dle

mody), kus známý ve Francii pud jménem Amour k la mode, jak

I

jej upravili Scarron a Thomas Corneilie.

Od svého vstoupení do ádu (1667) pestal SoHs psát — i au-

tos — pro divadlo. Pozdji získal si novou povst jako prosaik, nebo
jeho proslulost je založena na Historia de laConquistade
Méjico (Historie o dobytí Mejika, 1684). I kdyŽ srovnáváme Solise

I

8 Marianou, je jeho historická práce výborná a je zajfmavo konsta-

* tovati, že pes stopy culteranismu ve veriích je jeho prosa istá,

akoli je jeho líbeznost asem nudná.

Jiný prosaický spisovatel, jehož dílo Expedición de los

Catalanes y Aragoneses contra Tur co s y Griegos (Vý-
' pravá Katalánc a Aragonc proti Turkm a ekm, 1623) chválí Gib-

: bon, je FRANCISCO DE MONCADA, hrab de Osona (1585—1635).
Vypravuje o dobrodružných válenících, kteí bojovali pro císae An-

i

dronika Paleologa pod praporem Rogera de Flor, slavného >syna

áblova<. Moncada se opírá hlavn o slavnou katalánskou kronika

Ramóna Muntanera: forma ukazuje zejm, že spisovatel etl v rukopise

Mendozovu Guerra de Granada. Jako podivuhodný stylista je\'í

; se DIEGO DE SAAVEDRA FAJARDO (1574—1648) ve spise Idea
de un principe político cristiano (Vzor kesanského knížete,

1640). Ani nejmenší stopy culteranismu nenajdeme v jeho dílech,

což se vysvtlí tím, že žil dlouho mimo Španlsko. Portugalec FRAN-
CISCO MANOEL DE MELLO (1611—1666) oddává se gongorisma

i conceptismu zárove v Historia de los Movimientos, Sepa-
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ración y Guerra de C a t a 1 u a (Djiny povstání, odtržení a války

katalánské, 1645). Považován je za klassika druhu Quevedova.

R. 1630 nejspíše bylo napsáno Centón epistolario (Sbírka

dopis), složené ze sta pti dopis piítaných bakalái Fernandu Gó-

mezovi de Cibdareal, lékai na dvoe Jana II. Kritika však dokázala,

že první vydání španlské (1499) bylo vlastn vytištno a složeno

v Itálii. Postupem asu bylo Centón epistolario zbaveno veškeré

historické ceny, naprosto nejsouc onou cennou památkou z XV. sto-

letí, jak se vilo, a zstává jenom píkladem podaené mystifikace

a upozornním uencm pozdjších vk.
Z uených spisovatel zasluhuje zmínku JUSEPE ANTONIO

GONZÁLEZ DE SALAŠ (1588-1654), pítel Quevedv; napsal Nu-
eva Idea de la Tragedia (1633), kniha bohatou duchaplnými

myšlenkami, ale pokaženou matnou fraseologií.

Prosa naproti tomu zachovala si istotu a živost. Nejvyšší lite-

rární vlastnosti vyznaují díla mnohostranného ALONSA JERÓNIMA DE
SALAŠ BARBADILLO ( 1580—1635), jehož El Necio bien afor-

tunado (Šastný pošetilec) bylo peloženo do angliiny, a jehož La
ingeniosaElena (Dmyslná Helena) do francouzštiny peložená mla
vliv na Scarronovy Pokrytce a Molireova Tartufa. Ale jeho nej-

lepší dílo El curi oso y sabio Alejandro (Zvdavý a moudrý
Alexandr, 1634), sršící bystrým vtipem, je mimo Španlsko tém ne-

známé.

ALONSO DE CASTILLO SOLÓRZANO ( 1589—1650) napsal

Aventuras del Bachiller Trapaza (Píhody bakaláe Trapazy,

1634) a jich pokraování La Gardua de Sevilla (Kuna sevilská).

Jiných jeho spis použil Le Sage v Gil Blasovi.
Málo knih bylo tak nespravedliv zapomenuto jako Guía yAviso

de^For aster os (Vdce a upozornní cizincm, 1635) od ANTONIA
LÍNÁNA Y VERDUGO, podivuhodného spisovatele, pronikavého po-

zorovatele a dmyslného malíe mrav. Židovský dstojník ANTONIO
ENRÍQUEZ GÓMEZ pežil až dodnes svým pikareskním románem
El Siglo Pitagorico y Vida de Don Gregorio Guadana
(Pytagorský vk a život Dona Gregoria Guadany), jehož bylo také

použito v Gil Blasovi. V téže dob vyšly Novelas exemplares
y amorosas (Pouné a milostné novely) MARIE DE ZAYAS Y SO-
TOMAYOR, jež poskytla také nkteré prvky Molifereov Škole žen.

Básník opravdu nadaný a obratný napodobitel Cervantesv, spisovatel knihy

Academias del Jardín (Zahradní akademie, 1630), je knz SAL-
VADOR JACINTO PÓLO. Jistého úspchu dobyl GONZALO CÉSPE-
DES Y MENESES svými Historias curiosas y exemplares
(Zajímavé a pouné píbhy). Všichni tito spisovatelé doznali vlivu

c ulteranismu.
Aragonský jesuita BALTASAR GRACIÁN Y MORALES (1601

až 1658) ml talent i vliv a obliba jeho je nám dosvdena etnými
vydáními a peklady. V samotném XIX. století tvrdil Schopenhauer,

že Criticón bylo »z nejlepších knih svta* a projevil svj podiv

pekladem knihy Oráculo manuál (Píruní orákulum), Gracián
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opovrhoval popularitou; nékterá f Jeho vypravováni pravdépodoboé
vzala zkázu, vétftina vlak byla uyefejoéna )ÍDýni b«tf pod pModooy-
mem nebo anonymné.

Poal knihou El Héroe (Hrdina, 1630), idotliiovanoa poiUvoo
hrdiny, pak paal oalavné o Ferdinandu kaloUckdoi • rhétoriké po-
jednáni; vie to ivédi ne aice vidy o pAvodnoetl, pftoe vlak o volk4

uenoati a dobrém vkuiu. Tfi áatl Crittcónu, které vylly 1661,
1653 a 1657, odpovídají »jaru déutvl, léta mládl a podaina doep^
lo9ti«. V této alegorii troaenik Critilo aetká ae § divochem Aodíre-

niem, jenl se poiléze nau£l ipanélsky a odhalí doH tvoo Critílovi,

kterého náaleduje do Španélika, kde rozmlouvá allaforkfcýml I ako-

tenými osobami o všelikýck otázkách flloeoflckýcb. Pedpokládá ae,

2e pi^eklad tohoto dila uveejnéný r. 1681 P. Rycantem dál ioapérad

k Pátkovi, druhu Robinsona Crusoé. Podobné velký báanlk a kritik

Coleridge soudil, ie Defoe nalezl zárodek tvého románu v Cenraato-

sové knize Persiles y Sigismunda: aviak podobnosti tyto jeoo

piliš jemné a málo pravdépodobné.

Je známo, ie byl Gracián vefejné pokárán, na kli uzaven
o vod a chlebe v cele, zbaven pera, inkoustu a paplm, protoie vydal

Criticón bez dovoleni pedstavených. Ne viak celkový ráz jeho

knih, nýbrž hích neposlušnosti tolik pohoriil jeho spolubratry; ale

práv tento ráz vysvtluje nadieni Schopenbauerovo, nebof onen
Spanl je nemén misogyn nei Nmec, hoký a nenapravitelný nespo-

kojenec. Gracián, abych užil jeho výrazu, » vystavuje na odiv své neátéfU

jako vítzství* ve vtách, jichž pracná obratnost, která na poátku pekva-
puje, na konec znudí. )e nesnadno vit, že jeho pomr k životu byl

nco jiného než póza, ale je to póza plná dstojnosti a Gracián drif

se dmysln svého evangelia pessimismu. Jeho Oráculo manuál
y Arte de prudencia (1647), v nmž shrnuje tvé ueni ve formé

maxim, našlo etné obdivovatele. Úvahy jsou vždy pronikavé a zdá

se nkdy, že pedstihují La Rochefoucalda, nepochybn proto, že oba

erpali z týchž pramen; pece však, akoli duch i základ je témé
u obou týž, Gracián nikdy nedostihuje tisené dokonalosti francouz-

ského moralisty. Nespokojuje se vyjádit svj soud jen jedním zp-
sobem: pipojuje k nmu, abych tak ekl, jakási postscrípta, která

zplošují maximu. Kritika Johna Morleye, že » nkteré jeho aforismy

uhlazen vyjadují všednost*, není píliš písná. Pece však nutno se

domnívat, že Gracián stál nad svým dílem. Je obezelý a jemný pozo-

rovatel, a asto jasný a svží, jak jen lze. Na neštsU chtl oslnit

svými duchaplnostmi, svou uenosti a hloubkou: chtl dodat svým
slovm více významu, než jaký snesla, chtl býti paradoxní, aby nebyl

všední. To jest pvodnost stj co stj.

Nikdo nesporn nikdy nepsal pelivji a poctivji; a akoli se

obdivoval Góngorovi, nikdo neml vtšího opovržení pro gongorismns

a jeho plody. Nicmén, akoli se mu podailo vyhnouti se temné

mluv, tžce se prohešil temností myšlenky a pykal za to. Nyní je témé
zapomenut a samotni uenci pipomínají ho jako vdce zbloudilých

konceptist.
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Sestra MARÍA DE JESÚS DE ÁGREDA (1602— 1665) (vlastním

jménem Maria Coronel y Arana) víc než svým posmrtným dílem Mí-
stica Ciudad de Dios (Mystické Msto Božf, 1670) proslula

korrespondencí s Filipem IV,, plnou životního žáru. Tato korrespon-

dence, poínajíc r. 1643, potrvala dvacet dv léta, a je pozoruhodná
zdravým posuzováním veejných záležitostí a zbožností, která se v ní

jeví. Spoleným zájmem, jenž sblížil krále se sestrou Marií de Jesiís, bylo

na poátku uení o Neposkvrnném Poetí, které by oba rádi byli

uzeli jako lánek víry; pozdji pišla na petes zahraniní a vnitní

politika, a je zajisté patrno, že jeptiška mla velmi mužnou povahu;
snaží se Filipa posílit, vdechnout mu trochu svojí ráznosti, aby »byl

králem« a »konal svou povinnost*. Jeptišiny rady vyznly hluše, a

když zemela, nebylo ve Španlsku nikoho, jenž by chápal, že je zem
v posledním tažení a že brzy nebude již mít významu ani v literatue

ani v umní ani v politice.

Po dobu chatrné vlády Karla II. jediný duchovní dosáhl povsti,

která ostatn je vtší mimo Španlsko než v nm samém. MIGUEL
DE MOLINOS (1627—1697), zakladatel kvietismu, vydal r. 1675
v ím po italsku svého slavného Duchovního vdce. Ani peklad
tohoto díla nebyl populárním ve Španlsku, nebo žádný španlský pe-
klad nebyl nikdy vydán. Staí poznamenat jako píznanou známku
vlády Karla II., že zatím co dílo Španlovo rozdlilo na dv strany

nejskvlejší spolenost evropskou, nikdo ve Španlsku netušil o exi-

stenci této knihy.



KAPITOLA XI.

Burbonské období (1700—1808).

Jakkoli chudé jsou letopisy krásné literatury u vlády Karla II ,

pece nkteí napsali znamenitá díla: v histoni Gaspir lt>áAet de Scgovi*

a Peralta y Mendoza, markýz de Mondéjar (1628—1704), v biblio-

grafii Nicolás Antonio (1617— 1684), v právnictvf Francisco Ramos
del Manzano (1C05— 1683) a v mathcmatice Antonio Hugo de Ome-
rique, jemuž schopnost analytická zjednala prý uznáni tamotného New-
tona. Ale teprve až po podepsáni utrcchtské smlouvy r. 1713 zoovo
se literatura ponékud vzpamatovala, fako vitiina Francouze té doby
nový panovník Filip V., vnuk Ludvíka XIV., hlásal centralisaci u£e-

noiti. Jeho hlavní podpora byl onen markýz de Villena, dobfe známý
tenáiím Saint- Simona, který vypravuje o své p&tce s Alberonim:
» Chytil svou hlku a již dopadala husté rána za ranou na uii kardi-

nálovy. Nazýval jej tverákem, niemou a malým nestoudnikem, který

zasluhuje, aby byl spráskán.* Nicméné Saint-Simon sám uznával vzácné

vlastnosti Villenovy. > Mnoho védél a byl po celý život ve styku

s vtšinou uenc v rzných evropských zemích. , . Byl to muž dobrý,

mírný, estný a rozumný... zkrátka est, poctivost, síla a ctnost

sama.c R. 1711 byla založena Biblioteca nacionál, r. 1714 byla

otevena Španlská akademie (Reál Academia de la Lengaa)
s Villenou jako editelem. Jediný dobrý slovník vydaný od doby Ne-
brijovy byl Tesoro de la Lengua castellana (Poklad jazyka

kastilského, 1611) od Sebastiána de Covarrubias y Horosco: pobídnula

Villenou vydala akademie šest foliových svazk slovníka, vieobecné
nazývaného: Diccionario de Autoridades (1726— 1739). Dnes
jsme píliš náchylní vytýkati jeho chyby; pece však byl zajisté lepší

než kterýkoliv tehdejší slovník v Evrop a dokonce o tolik znameni-

tjší než poteby jeho doby, že byl pozdji zkrácen na ubohý sva-

zeek (1780).

Založení Historické akademie r. 1738 za editelství Agustína de
Montiano y Luyando je jiná známka francouzského vlivu, který za-

chvátil také Anglii a Nmecko. Ale akoli je francouzská národnost

španlského krále initelem, na njž nesmíme zapomenout, jest jeho

úast v literární revoluci doby asto pehánna. Je dokázáno, že byla

francouzská literatura ve Španlsku pstována i vykoisována dlouho

ped píchodem francouzského panovníka, a k pedstaveni Corneilleova

Cinny a Racineovy Ifi genie došlo spíše vlivem paní des Ursins nei

královým.

J. Fitrmaurice-Kelly : Djiny španlské literatury. 12
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Španlští básníci této doby byli dkladným zpsobem studováni

Leopoldem Augustem de Cueto (pozdji markýzem de Valmar) v jeho
Historia crítica dla poesía castellana enelsiglo XVIII.

(Kritické djiny kastilské poesie v XVIII. stol.). Jich poet mžeme si

pedstavit podle této podrobnosti: více než stopadesát se jich zúast-
nilo básnické soutže na poest svatého Ludvíka z Gonzagy a svatého

Stanislava Kostky r. 1671.

Nad n všechny, které by bylo zbyteno jmény uvádt, tyí se

postava IGNACIA DE LUZÁN CLARAMUNT DE SUELVES Y GUR-
REA (1702—1754), který sídlil po osmnáct let v Neapoli, kde prý
byl žákem Giovanniho Battisty Vica. Na svou dobu byl Luzán velmi

uený. Byl zbhlý v jazyce eckém i latinském; italština byla

tém jeho rodným jazykem; studoval Descartesa a poídil výtah z Port-

Royalského Pojednání o logice; uml nmecky a seznámiv

se snad v Paíži, kde dlel od 1747—1750 jako tajemník vyslanectva,

se Ztraceným rájem, objevil Španlm Miltona vybranými, do
prosy peloženými místy. Jeho verše pvodní i peložené jsou bezvý-

znamné. Jeho peklad Préjugé k lamode (Pedsudek dle mody)
od Nivellea de la Chaussée ukazuje jeho zálibu ve francouzských me-
thodách, a Luzán peložil toto dílo, nemaje pontí, že tím porušil

uení hlásané ve tyech knihách své Poet i ca (1737), které jsou pe-
pracování sedmi Ragionamenti sopra la Poesia (Úvahy o bás-

nictví), jež pipravil r. 1728 pro Akademii v Palerm. Poeti ca
si bére za úkol »podrobiti španlský verš pravidlm, která mají vrch

mezi vzdlanými národy«, a tebaže se inspiroval italskými názory

(L. Muratori, V. Gravina a G. Crescimbeni), nejsou jeho theorie píliž

vzdáleny theorií Boileauových, Rapinových a Le Bossuových. Ježto

posmrtné otištní Poetiky (1789) ukazuje, že jeho protinárodní smr
zmohutnl, zdá se pravdpodobno, že se názory Luzánovy stávaly po-

stupem asu víc a více francouzské; ale pochybovat o tom možno,

nebo jeho žák Eugenio de Llaguno y Amírola, který dokonil po-

smrtné otištní a peložil Racineovu Athalii (1754), je v podezení^

že opravil text, tak jako upravil Crónica del Conde de Buelna
od Díaze Gámeze.

Luzánova kritika je vždy pronikavá a v celku správná. Pro nha
je Lope de Vega duch pekvapující síly a rozmanitosti a Calderón

mistr vzácné hudebnosti. Po této snášelivé pedmluv však bez ostychu

vyložil jejich nejzjevnjší chyby, a jeho útoky na gongorismus jsou

velmi vtipné. Ale jak podivné theorie! Luzán má za to, že básnictví

sleduje týž cíl jako mravní filosofie; že je Homér jen didaktický básník

vysvtlující zpsobem lidu pístupným politické a pomyslné pravdy;,

že raison étre epopeje je pouovat vladae a vojevdce; že doba,

v níž se rozvíjí dj njakého kusu, musí pesn odpovídati asu, jehož

teba na sehrání tohoto kusu. Nicmén pes veškeru svou logiku pro
opravdovou lásku k básnictví nedbal abstrakních svých pravidel, a

akoli sám sob ustavin odporuje, má jeho kniha cenu literární

i historickou zárove. Poeti ca psaná slohem istým a úmysln um-
eným, obsahující etné parallely s cizími literaturami, byla projevem,
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jeni povzbudil Španéifko, «by vstoupilo do t^l« fady jako akadc-
micka Kvropa, a romantické Spanélako s« roibodlo upotlecbnout pfot
odpor, který nezapomnéli vibadit pfedftavitolé oárodol tradic*.

V té dob6 bylo talol«oo ipotenou pracf nékolika lilcfitd Dit-
rio de loB Literatoi de KtpaAa (Dtonlk IptaAlakýcb ipitovt-
tclfi, 1737). Mezi spolupracovníky, ktafl palftli témét vlicliol k opo-
sici, naiet Luzán spojence v otobé doktora církevního práva JOStHO
GERARDA DM HERVAS Y COBO DE LA TORRE (f 1742), vpiao-

vatele knihy Satira contra los malos Eacritorot de aa
tiempo (Satira proti Ipalným spisovatcIAm tvé doby). Henráa, který
pijal pseudonym Jorge Piiillas a Don Hugo Herrera d« jatpodóa, peal

sméle, s kritickým smyslem, snadnosti a pftvabem, takle jcbo béioé
se vryly v pamét lidu, a jeité dnes je velká té»t jeho verM 6p«a4-
lm tak dobe známa jako Anglianm veráe Popeovy. jeho bMpro-
stcdni vzor byl Boileau, kterého upravuje s velkou obratnosti, aaii

by ho jmenoval. Akoli Hervás neinil zievnou propagando, prosply
jeho epigramy snad vic nei nékteré formální pojednáni k rozlifeoi

nového ueni.

VážnéjAi reformátor byl benediktin BENITO jERÓNIMO FEQÓO
Y MONTENEGRO (1675—1764), jehoi Teatro crítlco (Kritické

divadlo. 1726—1729) a Cartas eruditas y curiosas (Uené a

zajimavé listy, 1742—1760) mely veliký úspéch. Jeho sloh heroiici se

^allicismy a jeho neomylnictví je nesympatické, nicmén akoli ho jeho

obdivovatelé témé sesmélnili nazývajíce ho »ipanélským VoUairem«,
jeho intcllektuální zvídavost, jeho jasná intelligence a obezelý skepti-

cismus staví ho mezi nejdúležitéjii spisovatele doby. Šastný pfklad
obratnosti, jak vyvracel paradoxní náhledy, najdeme v jeho odsouzení

spisu Jeana Jacquese Rousseaua Rozprava o védách a oménícb.
Nepátelé, které mu zpsobily jeho nevraživé spisy, roziiovali povést,

že je heretik: ve skutenosti byla jeho pravovérnost tak málo sporná

jako služby, které prokázal své zemi. Za véc Feijóovu, jel byla véci

vdní, bDioval Galian Pedro José García y Balbca, lépe známý pcd
benediktinským jménem MARTÍN SARMIINTO (1695- 1772). Jeho
uenost je stejná jako Feijóova, a jeho inorodost soapefi s roz*

manitost! jeho badáni. Jeho nestranná revise citelné zlepšila Feijóovo

Teatro crítico; jako botanik zasloužil si Linoéúv podiv: pece viak,

akoli velmi ctn mimo Španlsko, obával se kritiky krajan a ne-

vydal svá díla. Za své postaveni v literatue vdét posmrtné knize:

Memorias para la historia de la poesia y poetas espa-
olcs (Pamti k djinám básnictví a básník Španlských, 1776),

která je pozoruhodná jemností úsudk a tvoi východisko viech

následujících studií o tomto pedmte. Nemén užitená byla díla

GREGORIA MAYÁNSE Y SISCAR (1699— 1681), prvního životopisce

Cervantesova a také prvního, jenž vytiskl Dialogo de la leogaa
Juana de Valdés. Jeho Re tór i ca (1757) je pilij obsáhlá pro

moderní tenáe, ale soustava její je znamenitá, uenost výjimená,

a je to ješt krom toho zajímavý výbor nejlepších prosaik ápanl-

ského jazyka. Velká ást Mayánsových spis je dnes zastaralá, ale
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Mayáns má závidní hodnou povst prkopníka, a jeho O rí gen es

de la Lengua castellana (Poátky kastilského jazyka, 1737) ský-

tají etné píklady šastné divinace.

Mezi Luzánovými žáky v Academia del Buen Gusto (1749
až 1751) se jmenují zejména BLAS ANTONIO NASARRE Y FÉRRUZ
(1689—1751), plodný polygraf, který otiskl Avellanedova Dona Qui-

jota, protože ho považoval za lepší, než druhý díl Cervantesv, ne-

pátelský kritik Lopeho de Vega AGUSTÍN MONTIANO Y LUYAN-
DO (1697—1765), autor dvou ubohých akademických tragedií: Vir-

ginia a Ataulfo, a skladatel knihy Orígines de laPoesía
castellana (Poátky kastilského básnictví, 1749), LUIS JOSÉ VE-
LÁZQUEZ DE VELASCO (1722—1772).

Nkteré dobré úinky nové kritiky najdeme v dílech jezovity

JOSÉHO FRANCISKA DE ISLA (1703—1781), který poav Vítz-
ným mládím (La Juventud triun fante, 1727) na poest ka-

nonisace svatého Ludvíka z Gonzagy podal dkaz komické zlomysl-

nosti ve svém Triun fo del Amor y de laLealtad (Vítzství

lásky a vrnosti, 1746). Pampelunské slavnosti na poest nastoupení

Ferdinanda VI. jsou tam popsány tak pochlebným zpsobem, že se

Islovi dostalo úedních dík Rady a Kapitoly; nkteí lenové tchto
dvou shromáždní osvdili dokonce svou vdnost dary. Ježto Bas-

kové mívají tžkopádné žerty, až po dvou msících vysloveno bylo

podezení, že Triunfo neboli Dia Grande deNavarra (Velký

den Navarry) je potmšilá parodie obad i všech tch, kdož se jich

zúastnili. Isla, aniž se dal zmásti, ujistil své obti o své naprosté

poctivosti. Ale tito dali volný prchod svému opozdilému rozhoení
a žertovný jezovita — který popíral svj vtipný nápad až do smrti —
musil Pampelunu opustit. Zatvrzelý mystifikátor pemnil se v módního
kazatele; ale jeho smysl pro komiku provázel ho na kazatelnu i užíval

ho na útraty svého posluchastva. Jak jsme vidli, vnesl Paravicino

gongorismus do posvátného slohu a jeho žáci reprodukovali »Sybiliny

kee bez její inspirace<. Ponenáhlu stávalo se takto kázání pouhým
šprýmem a asi v polovici XVIII. století poskytovalo prost píležitost

pro hrubé profanace, které se líbily jistým zbožným nevzdlancm.
Našlo se posluchastvo, jež chválilo knze, který se odvážil mluvit

»o božském Adonisovi Kristu, zamilovaném do oné jedinené Psýché
Marie*. Biskupové svými pastýskými listy, mnichové jako Feijóo

svými Cartas eruditas i laikové jako Mayáns svým Orador
cristiano (Kesanský eník, 1733) usilovali marn o nápravu

tchto zlozvyk. Ale kde ztroskotá napomínání, zvítzí satira. Šest

svazk in quarto posmrtných eí Islových (1792) ukazuje, že poal
povolovati mód, z níž ho jeho zdravý rozum brzy zachránil. A tím

také zachránil i jiné.

Jeho Historia del famoso Predicador Fray Ger und io

de Campazas, alias Zotes (Píbh o slavném kazateli bratru

Gerundiovi de Campazas, jinak Zotesovi, 1758) vydaná pod jménem
jeho pítele Francisca Lobóna de Salazar snaží se býti pro kazatelnu

tím, ím byl Don Quijote pro rytíské výstednosti. Je to píbh mla-



181

dého venkovana Gerundia, nadaného phroienou výmlttvnotU, )cí |>h-

vodí, ie vstoupl do fádu a nabude velké údy. Mláto kéiánl. které

rozhodne o Gerundiové povoláni, je typické: »Hoi! ho^! D6m ic

v plameni! Domus roea, donios orationi* vocabilur! Kottel-

niku, rozezvu ivonyl in cymbalis bene looantibuf! Tak to

jest I « Isla nezvétloval tvou burtenknl parodii rhetorickým oménlm
jeho kniha nemá ani dobrého slohu. P/ece viak, akoli te vypiavováol

protahuje, oplývá emfatickým humorem, který je pi prvém teni téméf
neodolatelný. Druhá ánt, patrné vydaná 1768, je ibytená. Pnrol

vyvolala divoký spor, pfi nimi také ádové knélátvo háiclo bliteoi

na jesuity, a výsledek byl, Ie Svaté Ofcíum r. 1760 tvaxek labavilo a

labránilo veákeré diskussi pro i proti dílu. Pece vlak výsmécb vy-

konal své dílo, jelto byly tajné zachovány exempláe, takle, kdyft

byl spisovatel vyhnán se svým ádem r. 1767 ze španélska, Kr«y Ge-

rundio a jin( takoví se káli. Plbéh o bratru Gerundiovi mžeme po-

valovat za poslední pikareskni román.

R. 1787 vySel Islv (pod pseudonymem) posmrtný peklad Gil

Blase pod klamnou záminkou » vrátit knihu své zemi a tvému p6-

vodnímu jazyku «, a žert tento byl pojat váiné Samotný Voltaire
ve Století Ludvíka XIV. hájil s poátku minénl, ie Le Sage pla-

goval španlský originál. Nékteí dúvilci Španélé Voitaireovi uvéili

— a pec je postava Gil a Blase isté francouzská. Tento poslední

vtip se Islovi tedy podail.

Vliv francouzské tradice je patrný u NICOLÁSE FERNÁNDEZE
DE MORATÍN (1737—1780), jehož Hormesinda (1770), drama-

tický pokus po zpsobu Racineovi, pilii vysoko cenéný jeho literár-

ními páteli, byl obecenstvem zavržen. Jeho rozpravy v prose skládají

se z kritik Lopeho de Vega a Calderóna a z pochval na odmeného
Luzána. Tyto práce jsou zapomenuty, ale vzpomínáme na Moratina pes
to, že se chtl pofrancouzštit, jako na dobrého vlastence pro jeho

Fiesta de Toros en Madrid (Slavnost býích zápasu v Madride),

báse napsanou v quintillas plných vzletu a složenou podle vzoru

Lopeho a až podnes ve Španlsku známou.

Zcestovalý pítel Moratínv JOSÉ DE CADALSO Y VÁZQUEZ
(1741— 1782) vrátil se do Španlska bez pedsudkft; byl povahy

jemné a podmanivé. Jeho básn dokazují hluboké studium Qucveda

a Villegase. Roku 1771 založil školu salamanckou. Peložil kusy ze Ztra-

ceného ráje, napsal Noc h es liigubres (Truchlivé noci), Car tas

marruecas (Listy marocké) po vzoru Montesquieuov a tragedii Don
Sancho Garcia, jíž penesl do Španlska pravidla francouzského

klassického dramatu.

Tragedie Cadalsova tvoí podivnou protivu » Raquel (1778)

jeho pítele VICENTA ANTONIA GARCÍE DE LA HUERTA Y MU-
OZ (1734— 1787), jemuž hoe, zdá se, porušilo rozum. Akoli ne-

schvaluje Corneillea a Racinea, Huerta zachovává pesné trojí jednotu.

V každém jiném ohledu — námtu, citu monarchickém a veršo-

vání — ukazuje Raquel prost návrat ku starým vzorm. Huer-

tovy dobré úmysly byly lepší, než dopadly v Theatro espaftol.
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patnáctisvazkové sbírce dramatických kus, upravené bez vkusu

a znalosti. Toto vydání (1785— 1786) zavleklo jej do sporu, který mu
zkrátil život.

Jeden z jeho nepátel byl FELIX MARÍA DE SAMANIEGO
(1745—1801), Bask, jehož francouzské vychování zpsobilo, že se

díval na Lopeho de Vega a jeho nástupce, jako se Voltaire díval na

Shakespearea. Akoli Huerta prohrál vc pro svoje krajnosti, pravé

vítzství Samaniegovo tkvlo jinde než v oboru kritiky. Jeho
Fábulas (1781 — 1794) jsou sice po vtšin nápodoby nebo pe-
klady Phaedra, La Fontainea a Gaye, avšak jsou tém nejlepší práce

svého druhu — prosté, jasné a výrazné. Dív než byly Fábulas
vytištny, ml Samaniego soupee TOMÁŠE DE IRIARTE Y ORO-
PESA (1750 - 1791), který poal pekládat prosou Moliérea a Voltairea

a kterému se dostalo od Metastasia poklony za jeho studenou báse:
La Música (1780). Následujícího roku vydal Iriarte své Fábulas
literarias postaviv veršovanou bajku do služeb toho, co pokládal

za skutenou literární nauku. Ze svých kus byl pedevším pyšný na

El Seorito mimado (Zhýkaný panáek, 1788) a La Seo-
rita mal criada (Nezvedená slena), pece však tento zkažený

mladý muž a tato mladá špatn vychovaná dívka byli zapomenuti,

ponkud nespravedliv, kdežto vtip a dokonalé provedení bajek

získalo spisovateli velikou povst. Na neštstí pro sebe i pro nás

zhudlail nejlepší ást svého krátkého života tím, že vedl polemiky

proti divokým spisovatelm, jako byl Juan Baptista Pablo Forner

(1756 — 1797), spisovatel veršovaného útoku proti Iriartemu, nazva-

ného El Asno erudito (Uený osel), který je z nejjedovatjších

knížeek, které kdy byly napsány. Ve svých Exequias de la len-
gua castellana, posmrtném díle, podává Forner dkaz velikého

vzdlání a historického smyslu, což mohlo prokázati neocenitelné

služby jeho zemi; nemá však vkusu, píliš staví na odiv svou ue-
nost a vyplýtvává své vlohy v nevraživých polemikách, které dnes

tvoí zárove s odpovdmi, jež vyvolaly, nejbezcennjší etbu, jakou

si jen lze pedstaviti.

S radostí pecházíme od tchto popudlivých osobností ke GA-
SPARU MELCHOROVI DE JOVE-LLANOS (1744—1811), který vy-

chován pro církev, obrátil se na práva, byl jmenován ve dvaceti

tyech letech úedníkem v Seville, pak r. 1778 v Madrid, a stal se

lenem Rady ádové r. 1780. Za pádu Cabarrúsova r. 1790 byl

vypovdn do Asturie a r. 1797 stal se ministrem spravedlnosti.

Vtluje v sob vše, co bylo nejlepší v liberalismu jeho doby, byl

stejn nenávidn zpáteníky i straníky revoluce. Písný moralista

snažil se uiniti pítrž milostným pletkám královniným s Godoyem;
záš Godoyova pinutila ho, že musil se r. 1798 vzdáti úadu.
V letech 1801— 1808 dlel na Baleárách; když se vrátil, bylo Špa-

nlsko pod jhem Francie. Piítá se velká cena jeho prosaickým spi-

sm — dílm didaktickým, politickým, hospodáským — jichž forma
(pes gallicismy, kterých ku konci jeho životní dráhy ubývá) velmi

souvisí s praktickým úelem, jejž sledoval, a dosahuje dokonce i oprav-
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dové dokonalosti v Defenia de la junta Ctatral (Obrao«
listednl junty, 1810). Jove«Llanoi xajImA rovnél • bl«difk« ryM lite*

rirniho, ivými verii a vlivem oa skupinu básolká aalamanckých. jeho
kus El Delincuente bonrado (estný tlo^inec, 1774), doktrí'

nánká these po vsoru Diderotova Levoboka, ukatuje xoaoé
mÍHtrov.itvi dramatického drinku, a jeho Alantropie sentimeotilni, ale

upímná, psobila na obecenstvo ve ápanéitku i mimo n^, takie po*
kládalo spisovatele la opravdového skladatele dramatlckébo. MkoU
nebyl velký umélec, dovedl pfece pfilelitostné dát tanft tísté bla-

nické noté, jako v onom listé vévodovi de Ver«Kua, který dle vfo-

obecného minéni nejlépe vyjaduje klidnou dstojnost Jebo povaby.

Jeho politický vliv, vsnelené myllenky, uenost a moudré rady
byly stále k službám JUANA MKLÉNDEZK VALDÉSE (1754 al

1817), nejdleiitéjiiho básníka salamancké Ikoly. Oddav ae erotickému
básnictví Meléndet pomýšlel vstoupit do ádu; jako básník pastýský
obrátil se k filosofii na radu jove-Llanosovu; nelCasten v domácootti,

nespokojen svým profesorským místem v Salamance, pustil se do po-
lítiky a vlivem svého pítele ujal se dednlho místa. Pádem jove<

Llanosovým byl strien s sebou; ale Meléndez byl korouhvika, která

se pi nejmenším vánku otáí. Na poátku francouzského vpádu psal

velé básné, volaje du zbrané své spoluobany, ale na konec pijal

místo v samozvanecké správé; nízce pochleboval Josefu Bonapartovi

(pro lid Pepemu Botellasovi), kterému písahal navždy lásku, a pak po*

zdravil s vlasteneckým nadšením Španlskou restauraci. Konené zmizel,

sám znechucen svou hanbou, a zemel ve vyhnanstvi v Montpelliem.

Jeho pirozená náklonnost smovala k pastýské básní, jak do-

kazuji jeho prvé básné, tvoené podle Garcilasa a Torreho. Pijal li*

beralismus, jako by byl pijal absolutismus, kdyby býval byl pravé
v mode. >Obra soy tuya< — jsem tvé dílo, psal Jove-Llanoaovi.

Tím byl v literatue jako v politice. Ustaviné podléhal posledním

dojmm; nemlC charakteru a proto nade vilm, co vykonal, vznáil se

jakýsi st(n posy, nedostatek upímnosti. Pece viak jako jeho krajan

Lukán ukazuje Meléndez onu pravdu, že stvoeni niemné mfiie

býti opravdovým básníkem. Nenajdeme-li v ném ani mravnosti

ani myšlenky, pece nesmíme neuznat, že má pedstavivost, smysl pro

harmonii a pro malebnost v pírodé mnohem vySiiho stupoé nei

ostatní souasní španlští básnici. Meléndezovy vlastnosti projevuji se

zvlášt v napodobení slavných Ba si a (Polibky) Jana U., Los Ses os
de Amor (Polibky lásky), dvaceti tí ód, o nichž Foulché-Delbosc

ekl ne bez oprávnni, že jsou >z mistrovských dl anakreontskébo

básnictví španlského*. U srovnáni se svými soudruhy salamancké

školy jeví se Meléndez tém jako obr. Je práv tak obrem, jako oni

trpaslíky; ml však jasnou jiskru genia, kdežto ostatní mli jen vlohy.

Jeho jediným opravdovým neúspchem byl kos Las Bodas
de Camacho (Svatební veselí C), tebaže jsou tam píjemné se-

lankovité kusy, akoli špatn umístné. Musíme mu býti vdoi,
že se uchopil národního námtu, ale jeho náklonnosti se odnášely

k dramatu francouzskému. Luzánovým lákm zdálo se snazší odsou-
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diti stará mistrovská díla než napsati nová. Když r. 1765 došel e-
ditele El Pensadoru, Josého Clavija y Fajardo (1730— 1806) — jehož

dobrodružství s Luisou Caronovou, sestrou Beaumarchaisovou, zavdalo

Goethovi námt jeho prvé knihy — zákaz provozovat autos, dou-

fali stoupenci Luzánovi, že se jim dostane pochopení. Nedali pozor,

že je ješt jeden dramatický spisovatel, RAMÓN DE LA CRUZ
Y CANO (1731— 1794), který vyhovuje lidovému vkusu. Bylo kon-

venn ustáleno, že tragedie mají pedstavovat nešastné píhody vy-

sokých osobností, komedie že mají jednat o citech a slabostech stední

tídy. Cruz, vládní úedník, maje dosti asu, aby složil víc než ti

sta kus, stal se jaksi dramatickým spisovatelem chudiny. Mohl s nimi

snadno sympatisovati, nebo, akoli ml mocné ochránce a jeho kusy

mly úspch, vždy se mu nedostávalo penz a konen zemel v ta-

kové nouzi, že jeho žena nemla ani z eho zaplatit poheb. Když
byl zapoal napodobením a pevody z francouzštiny, obrátil se k ži-

votu, jenž ho obklopoval, a podával ho v krátkých fraškách nazva-

ných sainetes — vývoj starých pasos a entremeses. V pro-

slovu desetisvazkového vydání svých sainetes (1736—1791) pro-

hlašuje Cruz svou vlastní zásluhu velmi pípadnou vtou: »Pravda

diktuje a já píšu.« Jeho veselost, šastné nápady a sarkasmy dodávají

jemné živosti drobným pedvádným píhodám. Mohl zstat — jak

byl zapoal — okázalým doktrináem, kázajícím víru v »jednoty« a

pronášeje plochosti, jež byly jediné pokládány za hodné kothurn.
Vyvolil však nejlepší stránku podávaje, co vidl, znal a emu rozuml,
a bavil své obecenstvo po ticet let, odkázav svtu tisíc píležitostí

k smíchu. Psal s bezstarostným a nakažlivým humorem, s komickým
con brio, jež pedí Labichea: a pes malou ctižádostivost, kterou

ml Cruz, jsme lépe poueni o život doby kusem El Pra do
por la Noche (Prado v noci) a Las Tertulias de Madrid
(Madridské veerní spolenosti) než hromadou vážných kronik. Jak

bylo tisíckráte opakováno, je Cruz Goyou divadla.

Jmý nadaný spisovatel JUAN IGNACIO GONZÁLEZ DEL CA-
STILLO (1763-1800) zapoal tragedií, ale obrátil se k druhu ko-

mickému, v nmž vynikají jeho Los Majos Envidiosos (Závistiví

šviháci) a El Cortejo substituto (Zástupce-milenec).

Ve vyšším genru získal si zaslouženou povst LEANDRO AN-
TONIO EULOGIO MELITÓN FERNÁNDEZ DE MORATÍN (1760 až

1828), syn spisovatele Hormesindy. Prostému zlatnickému uen-
níku dostalo se r. 1779 a 1782 dvakráte druhé ceny od Akademie.

Jeho snem bylo nejprve vstoupit do ádu, ale, akoli r. 1789 pijal

tonsuru a následujícího roku obdržel obroí zárove s pensí, jež mu
mla být až do r. 1816 vyplácena, vzdal se záhy své církevní dráhy;

Vlivem Jove-Llanosovým byl již r. 1787 jmenován tajemníkem vysla-

nectva v Paíži. Cesty do Anglie, Nizozemska, Nmecka a Itálie do-

plnily jeho vzdlání a zabezpeily mu místo úedního pekladatele,

které se smrtí Samaniegovou uprázdnilo. Staí zmínit se o jeho pro-

saickém peklade (1798) Hamleta, kusu, který každou scénou byl ve

sporu s jeho akademickými theoriemi. Jeho ideálem byl Moliere, kte-
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rého rovné! pekládal. Jeho vlaitni úi\% jfoo plM bytirého • oclUo«l-

ného pozorování a p&vodnlho vsleta. El SI de las NiAa* (tAno*

dévátek) saloiilo pevné jeho povéiit pravdépodobnoftl po»iav, pA'

vábnou prostotou a umélým dialogem.

Jeho itéitl, iei fc xdálo sajiAt^né, bylo svráceno fraocoottkýai

vpádem. Dvohl le vidy mocným jako Godoy; byl vidy bétliirý,

i v liicrárnich pfitkách, kdyi le nemel eho obávat mimo ráoy pérra:
v pitumnoBti cixi zbrané %c tfásl. Neodvalaje s« vyilovU ani pro ani

proti ivé zemi, prchl a skryl m ve Vitorii, pofdéji phjal mi%to krá-

lovského knihovníka u Josefa Bonaparta a v hodiné pevratu ulekl

- do I^cíMucoly. Tyto událo»ti popletly mu hlavo, alespoft na oéjaký

is. Uchýlil se do Itálie, aby unikl vymylleným vrahAm, a na konec
- ubytoval ve Francii, kde se citil v tUkrytu ped onémí spíklend -

1'íízraky. Jeho dílo bylo dokoneno. El Si de las Niftas staí pe-
svdit tenáe, ie mél opravdovou sílu. Byl by vynikl t kaidé spo-

lenosti: v historii doby, kdy iil, zaujímá vynikající místo. Byl to li-

terát po každé stránce vyzbrojený: básník pÁvabné jemností, satirický

malí, mistr dialogu seveného, živého a vybraného — ba í pilil vy-

l)raného, než aby byl pirozený. Jazyk jeho prosaických komedií El
(afé a £1 Si de las Niftas nelze ani dost vynacbváliti. Kdyby byl

Moratin nenapsal pro divadlo nic, byla by mu jeho Derrota de
los Pcdantes (Porážka puntiká, 1789) získala povést prvního

prosaickéhu spisovatele své doby a z nejlepších, které nám dala hi-

storie Španlska.

Sklánl-li se Moratin ochotné ped silným, byl bez slitován! k sla-

bým. Povaha Eleuteria Crispina de Andorra v El Café je podoba —
ve vrném provedení — LUCIANA FRANCISKA COMELLY (1715 ai

1812), tehdy zlidovlého dramatického spisovatele nízkého spoleen-

ského stupn. Rozhoen útonými narážkami na svou ženu a rodina

nebožák se s poátku dovolával zakroení censor&v, ale tito dali

za pravdu Moratínovi. Comella snažil se tedy pomstiti se svému útoníka

v El violeto universal (Sprostý polouenec), ale titíž censorové

potlaili veškeru narážku na velkého muže. Nkteré ze sto ticeti kus
Comellových došly úspchu i v cizin; kdyžt Moratin útoil na jeho

slávu, jeho obliba se prudce zmenšovala a Comella opadl v nouzi.

Jednoho dne, když ho Asenjo Barbieri, editel divadla de la Cruz a

otec dnes žijícího uence, pišel z milosrdenství vybídnout, aby napsal

La batalla de Arapi les (Boj u A.), nešfastník, který dlouho nejedl,

vešel do laciné veejné kuchyn a sndl tam tolik uzených sleú, ie

brzy na to zemel. Ubožák neml nadání a psal, jen aby se uživil: mén
špatné z jeho sainetes stojí nekonen pod prostedními kosy Ra-

mena de la Cruz nebo Gonzáleze del Castillo, a iiž si na nevzpo-

meneme leda pro muka, jaká musil vytrpt. Když vyslovujeme Comcl-

lovo jméno, myslíme man i na Moratina: kat a obt jsou pro piáti

asy neoddliteln spojeni a není to malý trest pro silnjšího.

Jesuitovi LORENZOVI HERVÁSOVI Y PANDURO (1735-1809)
písluší (podle Maxe Miillera) est >jednoho z nejskvlejších nález v dé-

j i nach jazykovdy <, a mže býti pokládán za otce srovnávací filologie,
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avšak jeho Catálogo de las lenguas de las naciones cono-
cidas (Katalog jazyk známých národ, 1800—1805) obraci se spíše

k lingaistovi než k milovníku literatury. Pece však není v tomto

speciálním oboru jména skvlejšího. Jiný uenec, jesuita JUAN FRAN-
CISCO MASDEU (1744— 1817) vyprávl jasným a studeným zpso-
bem složitou historii ve své Historia crítica de Espana (1783
až 1807); dosud se k nmu obracíme ve speciálních pípadech, ve

zvláštních podrobnostech, ale cena jeho díla je zmenšena skepticis-

mem stranickosti, píznané pro XVIII. století. V tomto ohledu

pedstavuje Masdeu svou dobu tak dobe, jako žádný ze španlských
spisovatel.

Opravy: Na str. 3, 5: m. Lukianos ti Lucanus; str. 42: Yaiiez; str. 48:

Macías; str. 54: Andangas y Vlaješ; str. 59: Abu; str. 87: redondilla;

str. 114: Zurita; str. 146: Hita a j.
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1867. Španlský peklad: P. de Gayangos a E. de Vedia. Madrid,
1851— 1856. 4 sv.

Underhill (John Carret), Spanish Literatue in the England of
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Damas-Hinard (Josef Stanislav Albert). Discours sur Th i s t o i r e et
Te sprit du théatre espagnol. Paris, 1847.
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I a n a s. Ilaiulntrft, 1835. 3 »v.
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Bohutienský 493 p.

Bolelucký 21 p.

Boileau 433.

Bolte 233 p.

Bolzano 384, 519—520, 537 p., 541,
543. 544.

sv. Bonaventura 18, 50, 78, 79, 80,
191.

de Bonnechose Boisnormand 76 p.

Bonnechose Emil 134 p., 136 p.

Bopp 504.

Borbonius z Borbenheima 312, 326 p,

Born 372. 373. 380, 383, 385. 403.

Borovský 346 p.

Bosák Kliment 209, 281, 287 p.

z Boskovic Marta 208 p.

Bouterwek 482.

Bowring 465, 466 p., 487, 510, 533,

537 p.

Božan 365 p.

Bradá 443 p.

Bráf 451 p.

Brandl V. (vesms v pozn.) 65, 66,

190, 216, 318, 346, 400.. 450. 467,

543. 558.

Bran(d)t šeb. 232. 253.

Breitinger 373.

Brentano Klemens 455. 456.

Bežan 309—310, 311 p.

z Bezové Vavinec 105, 106, 135 p.,

150, 156, 157 p., 158 p., 198, 266.

Brikcí z Zlicka 254—255, 256, 300 p.

Brli 466 p.

Brodziski Kaz. 466 p., 532.

Brož (Brosius) 278—279, 279 p.

BrtvíJi z Ploskovic 303, 306 p.

Bruckner (vesms v pozn.) 4. 7, 9,

10, 22, 48, 56, 61. 98, 102, 108. 232.

Brugel 347 p.

Brunnfels 133 p.

Bruntálský z Vrbna 264, 312 p.

Brus viz Prus.

Bucer 214.

Biidinger 466 p.

Budovec z Budova 40 p., 315—316,

317, 318 p., 319, 324, 340.

z Biinau hr. 375.

Buoc 434 p.

Burckhardt 239 p.

Burdach 91 p., 240 p.

Burger 418, 422. 425 p., 438, 446,

456, 462, 522. 525. 551. 558 p.

Burley Walter 111.

Busbek 302. 303. 314 p.

Bydžovský (Kezelius) Jií 327 p.

Bydžovský Marek z Florentina 308,

308 p.

Bydžovský Pavel (Smetana) 133 p.,

153 p., 223, 223 p., 226, 255. 276.

Byron 443, 484, 490, 549 p., 550. 557.

Caepola (Cibulka) 275.

Caesar Julius 246, 567.



Cuiitcrurius 2^7, 311 p.

Cuinpuiiclla JJ7. J38, 345 p.
^ luis 251 p.

lis Jun VudAuiský 39»-aH
' • j'.. 308.

iipc 4IN.

CuiidiUus a S. Theresla 3B9 p,
:>ito viz Kupila Jun.

^ :i|'iiv Jun 253.

«. I icH /. Kurbpcrka 393, 294 p.
cissolls Jucubus 60.

taliijs 270.

siclli ÍSW).

Lito Dioiivsius 60. 258.
i. itullus 540.

tes 23H—239. 239 p.

it)tli 386,

tilka viz Cucpola.
cro 2M. 237. 246. 249. 251 p.,

S3. 567.

iiidiumis 62.

licillus /. TuIcclK)va 308. 308 p.

chlacus 135 p.

L.ilcbrok 449.

Loiiiiuis (Kolín) Matouš z Chotdiny
:.S7—258. 259 p.

iiieiiius viz Komenský.
iMcstor (Komestor) 104 p.. 105.

iipayr 347 p.

I nova 239 p.. 240 p., 326 p., 327 p..

179—380.

rrcnetti 354 p.

cinhton 136 p.

L ! cizcnach 56 p.

Licutzcr 492.

LticKcrn von 347 p.

Ciilitiaii 295 p.

Liirtius Rufus 31.

Luvier 474.

Cvrek 207 p.. 228 p.. 267 p.. 272 p.

i^\ prianl Arn. Šal. 364 p.

C\ prianus 244.

s\. Cyrill 6—9. 21 p.. 50. 222. 496,

504.

erwenka 135 p.

v esaný 414 p.

Cáda 346 p.. 542 p.. 543 p.

apek Fr. M. 289 p.

apek Jan 141, 148. 150.

Cech 450 p.. 493 p.. 516 p.

z Cechtic Bohuslav 149 p.

Celakovskv Fr. Lad. 190 p., 196 p.,

455. 476. 487, 493 p., 500, 503. 505,

511. 517—536, 537 p. a 538 p.. 539,

540. 541, 544, 545. 547. 549 p., 550.

555. 563. 575 p.

Celakovský Jar. (v pozn.) 65, 66, 85.

107, 178, 198, 248. 249. 255, 300. 326.

ad. 299 p., 477 p.

. SaS p., M9 p.

nik Uui). 57S p.

irAuiký Jas 169 p.

irAuitký Stflk 484 p.

iniio f CkidMlc íH lil, 131 p.

irníMvá M. 131 p.

iroobýl (Aricmitiui) 211, MU
106 p.

Ccrný l'r. 117 p..l44p..l7iip..210p„

^260p.
erný Jan (Nigcr) 2U7 p.. 2(«. Mi—
^2H.297 p.

Ctrnf Jan (Nltcranitt) 22S, M*. 266 p.,

267, 168. 272 p.

erný Jos. 146 p.

Cemý J. M. 48 Ph 441 p.

erný Kir. J. 85 p., 96 p.. HO p..

467 p.

ervenka Jan 283.

ervenka Matéi (Crythraens) 228.*

IM. 266 p.. 267 p.

CervHiková-lcftrová 45íl p.. 537 p.

Ce«ka 281. 288.

Cihula 211 p.. 216 p. 273 p.

Cutkov 452. 468 p.

upr 85 p.. 305 p.

Daický z Heslová 105 p.,

311.

z Datberka Jan 250.

Dalimil 4. 17. 34—19. 41. 42. 61. 87.

88. 96. p.. 97. 154. 190. 19& 199.

245. .^20, 416. 453. 567.

Damascen Marek 360 p.

Dankovský 494 p.. 495 p.

Dante 233. 234. 245. 483. 485.

Dastich 85 p.

Dasypodius-Raufuss 306 p.

David AuK$purský 78. 79.

Ddeek 299 p.

Dedekind 232.

Demian 434 p.

Demuth 190 p.

Denis (v pozn.) 136. 172. 186. 206.

211. 213 (v textu). 216 264. 279,

326. 374. 516. 5.17.

von Diemerinen Otto 105.

Dlaba 56 p.. 386.

Dobiáš 144 p.

Dobner 10. 13 p.. 41 p.. 68 p.. 221 P-.

226 p.. 353 p.. 372. 376-377. 380.

381 p.. 383. 385. 386. 389. 396. 403.

Dobenský 292 p.

Dobrovský 9. 10. 13 p.. 17 p.. 21 p..

40 p.. 41 p., 49 p.. 60 p., 69 p, 91 p,

106 p.. 111 P.. 144. 144 p.. 171 p.,

183 p.. 184 p.. 186 p^ 193 p., 194 p..

197 p.. 198 p.. 199 p, 204 p, 217.



180

218 p., 223 p., 231 p., 251 p.,

254 p., 305 p., 306 p., 307 p.,

311 p.. 351, 355, 357, 371, 372,

380, 381, 381 p., 382—400, 400 p.,

406, 407. 409. 417, 423, 427, 440,

441. 445, 447, 448, 451, 452, 453.

454, 455, 455 p., 456, 457, 458, 462,

463, 464, 465, 467 p,. 468 p., 469.

470. 475. 476, 482, 498, 499, 500,

501. 503, 504. 506 p., 507, 508, 509,

510. 512. 513.

Dolanský 29 p* 50 p., 468 p.

Dolenský 289 p., 292 p.

Doležal Aug, 432.

Doležal Pavel 357, 365 p.

Donath 259 p.

Donatus 306.

Dordvic 494 p.

Doubravský Racek 238, 240 p.. 248 p.,

308.

Doucha 547, 558 p.

Drabík 342, 343 p.. 344 p., 346 p.

Drachovský 356 p.

Drnovský z Drnovic 189.

Drtina 344 p., 346 p.

Dubanský z Habrovan 214, 216 p.

z Dube Ondej 107.

Dubniczay 361 p., 363.

Dubravius (Jan Skála) 89, 193 p..

256, 294, 352.

Dudík 218 p.

Dunias A. 575 p.

Dmidr 226 p., 327 p.

Durdík Jos. 85 p.

Durdík Petr 346 p.

Dry (Dureus) 340.

Durych 13 p., 383. 385, 386. 395—
396, 399, 415. 499.

Dušek 274 p., 356 p.

Dvoák Max 312 p.

Dvoák Rud. 516 p.

Dvorský Fr. (v pozn.) 183, 219. 223,

226, 242, 260. 289, 297, 318, 331,

346, 353.

Eber 301.

Eberhard 469.

Ebert 508. 570.

Effreim 275.

Eichendorff 456.

Eilhard von Oberge 99, 100 p.

Elvert 239 p., 256 p.

Emler (v pozn.) 16. 41. 66, 68, 76,

222, 300. 441. 558.

Eneáš Boleslavský 275.

Engelschalk 113.

Erasmus Rotterdamský 210. 221,

227 p., 232, 237, 238, 249. 251 p.,

258, 263, 265 p., 270, 416.

Erben 48 p., 85 p., 124 p., 126 p.,

127, 133 p., 197 p., 212 p., 221 p.,

222 p., 231 p., 255 p., 314 p., 511,
541, 544. 547. 549—557, 558 p., 568.

Ertl 314 p., 320 p.

Erythraeus, Erythracus viz er-
venka.

von Eschenbach Ulrich 26, 31. 34 p.

Esop 61, 191, 192, 193, p., 217, 231,
253, 419, 543 p.

Eusebius 246, 303, 306 p.

Fejfalik Jul. (v pozn.) 29, 30, 44, 48,

49, 57, 60, 89, 90. 91, 94, 95, 96,
98, 100. 149, 155, 193, 199, 466. 467.

Felinus (Koccurek) 326 p.

Fenelon 426, 428, 431.

Ferus viz Pladiý Jií.

Ferus Jan 265 p.

Fesl 384, 519, 537 p.

Ficinus Marsilius 210.

Fiedler 274 p.

Fichte 490, 507.

Filípek 542 p.. 567 p., 572 p., 580,
580 p.

Fischer 265 p.

Fischer Jan (Piscator) 331.

Flaccius Illyrskv Vlašic) 268. 274 p.

Flajšhans (v pozn.) 13, 16. 17. 18,

19, 20, 22, 23, 24, 29, 60, 69, 90,

106. 114, 133, 134, 135, 136, 137,

144, 152. 172, 306. 400, 468.

Flaška Smil z Pardubic 57, 86—89,
90 p., 107, 193, 248, 256, 545.

Flathe 76 p.

Flavius 220, 246, 258, 419.

Flemming 364.

de Florian Jean 426-

Fouqué de la Motte 456, 573.

Foustka 347 p.

Frá Pipino 105.

Francesconi 466 p.

Francev (v pozn.) 295, 399. 400,

455, 506, 537, 538.

Francké 363.

Frank 57 p., 89 p.

Franko 494 p.

Franta (Šumavský) 229 p.. 539.

František, probošt Pražský 41, 388.

Fraueniob (Heinrich von Misnaere)
93, 148 p.

Freher 375.

Freiligrath 542.

Fric J. V. 568 p.

Friedrich, theolog nmec. 8 p.

Friedrich Q. 18 p., 119 p., 468 p.

Fries 481, 483.

von Friberg Heinrich 26, 99, 100 p.

Frozín 357—358, 358 p., 403.
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ryCaj 4I(»—417, 421 p.. 425 p,

ulda 393.

rilllciiurn 414.

Funkc 4oy.

Furcli 547—848. 54u p.

FUrst 374 p.

Oablcr 481.

Oallaš 425 p.

Oautiur dc ChaUlUHi (Uualtcr) 31,
32. 33. 34 p.

QavloviC HiiKoliii 365, 366 p.

Oebaiicr (vcstns v pozn.) 2, 20. 48,
50. 55. (Á), 65. 66. 68, 85. 87. 89. 90,
91, lUU, 106, 109. 137. 14\ 192,
193, 230. 255. 274.467.468.494.575.

QeiKer 239 p.

Oelcnius Sušický 298. 299 p.

Qelenius Zikjii. viz HrubV- z Jeleni.

Oellert 434 p.

Qentz 456.

OerRijevi 303.

Oerhard Pav. 364.

Qerlach. Qerlacus viz .larloch.

OeBner 418. 426. 427. 452. 495. 522.

539. 543 p.

Oibboíi 508.

Oiftschiltz 416.

Qilferding 111 p.

Oillet 136 p.

Gindely (v pozn.) 171, 208. 211. 229,

267. 272. 274, 327, 343. 344. 346.

353.

Qladih 328.

Glatz 479.

Oleini 423. 442.

Oliickllch 266 p., 318 p.

Qoethe 374, 399. 424. 439. 456, 462,

464. 479, 482, 483, 490. 509. 521.

522. 523. 527. 535. 542. 549 p.. 552,

566, 577. 580.

Qoetz 8 p.

Gosi 503.

Goll (v pozn.) 40, 77. 108, 111, 142,

153. 157, 158, 160. 171. 172, 173,

178. 182, 186. 207. 208, 21 U 224,

229, 266, 273. 274. 292, 311, 318.

450. 467, 516.

Gorres 492.

Gottfried Strassburskv 26. 99. 100 p.

Qoítsched 370, 373, 408. 433.

Qozzi de Urbeveteri 65.

Grav 438.

Gre 470. 499.

Qreff 254. 254 p.

Qréffr Juí. 467 p.

Qresset 429.

Qrieshach 399.

QriRorovi Iv. 503. 506 p.

(Jrillparxer 565. 566.

Uriiii Jus. 251 p.

(Jrimiii Jak. J99, 504. 550.
Urlmtii Wilh. 456.

UrutUit 340.

(Jrunikii 12 p.

(irynacut 315.

(luattct Costcllíontký vlx Otaltor.
Uunipuld 15.

/ (lilnlcroUu AbralMm M4. 306 p.

(lutcnhcrK 217. 218 p.

(IwaKiiin 304.

Uzd 270.

von Haardt 135 p.

Haan 365 p.

Haasc 265 p.

Haasz 516 p.

HabervcSI (Haberwascbel) 321 p.

HaKcniann 409.

Háiek Jan z tlodtina 140. 142 p.

Hájek TadeáS z Hájku 29^-297,
297 p.. 298. 298 p.. 305 p.

Hájek Vác. z LiboCan 4. 35. 104 p..

105 p.. 198 p.. 221. 224—226. 227 p„
255, 256. 263. 294. 302. 309. 311 p..

349. 351. 352. 353. 354 p., 355. 376.

389. 411. 413. 453. 456. 457. 460.

462. 470. 560. .561. 569.

Hajnlš r. 580.

z Halberstadtu Konrád 88. 90 p.

Hálek Vlastimil 538 p.

Haller 418.

Hammerschmidt Jan Hor. 354 p.

liamiiljak 506 p.

Haniršiníd Jos. 181 p.

Hanka 17. 18. 40 p.. 49 p., 55 p., 57 p..

69 p, 91 p.. 99 p.. 100 p.. 104 p..

133 p., 155 p., 178 p.. 194 p.. 217.

218 p.. 248 p.. 366 p.. 393. 394. 399.

451—455. 455 p* 457. 458. 459. 461.

462. 463, 464, 465. 466 p.. 467. 468

p., 475, 482, 493 p.. 500. 501. 504.

506 p., 513. 524. 526, 533. 535. 540.

Hanke z Hankensteina 299 p.. 4t4—
405, 406.

Hanuš Ir. J. (v pozn.) 55. 62. 85.

144, 181, 190, 191, 194. 198, 218.

231, 239. 251. 280. 287. 289. 297.

298. 318, 357. 359. 362. 400. 537;

556 (text).

HanuS Jos. (v pozn.) 85, 104, 305.

353. 374, 381. 400. 450. 455. 466.

468, 506, 542.

Harant Jan Jií 314 p.. 325. 327 p.

Harant Krištof z Polžic 313—314.
314 p., 325, 331. 556.

Hartman Adam 326.

Hartmann Mor. 466 p.. 577.
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Haškovec Pr. 178 p.

Hattala (v pozn.) 33, 85, 274, 467,
468.

Haízlerová Klára 193, 194 p.

Haupí 466 p.

Hay Leop., 371, 384, 418.

Havlíek 327 p., 520, 536, 538 p., 548,

569, 572.

Havlík 29 p., 30 p., 34 p., 45 p., 59 p.,

60 p.

Hegel 515.

Heidler 516 p.

Hek Fr. VI. 428.

Helbing von Hirzenfeld 374 p.

Helfert 136 p., 137 p., 374 p^ 466 p.,

537 p.

Helic Luk. 275.

Hensler K. S. 409.

Hcrain J. 226 p.

Herben 231 p., 289 p., 318 p., 425 p.

Herder 5, 347, p., 374, 395, 436, 439,

441, 456, 457. 459, 460, 481, 482,

483, 484, 485. 487, 489, 490. 499,

507, 508, 515. 520, 522. 523, 524,

525, 526. 534, 535. 552.

Herkel Jan 494 p.

Herloš (Herloszsohn) 573, 574.

Hervieux L. 61 p.

Herwegh Ji. 542.

Herzog (= Vladyka) 548 p., 549 p.

Hilarius Litomický 172 p., 179—
180, 181 p., 182. 220, 242, 244.

Hnvkovský 423—424, 425 p., 442,

448, 449, 568 p.

Hobbes 368.

Hobl Ant. 542 p.

Hodiovský st. z Hodjova 256—257,

258, 259 p.

z Hodic Jií 317.

Hoffmeister 265 p.

Hoffmeister H. 347 p.

Hófler K. 134 p., 136 p., 153 p., 199 p.,

221 p., 505.

Hohm J. 5.58 p.

Hoch K. 160 p.

z Holešova Jan 21 p.

Holík 327 p.

Holko 434 p.

Holkot Robert 78. 80.

Hollv 495—497, 497 p., 545, 547.

HóHy 521.

Holubá 200.

HoTTier 234, 246. 257. 426. 429, 460,

461, 494 p.. 495. 568 p.

Horacius 15. 236. 246. 271. 422, 428,

429, 443. 495. 567.

Horký J. E. 184 p.

Hormaver 399. 463, 476, 508.

Uom Uffo 565.

Hornek 39.

Hórnik Mich. 494 p.

Horný 306 p., 397.

z Hoovic Beneš 105, 158 p.

Hosius 291, 304, 306 p., 416.

Hostinský O. (v pozn.) 22, 273, 282,
287. 293, 450, 467, 538.

Houdek V. 292 p.

Houwald Chr. 565.

Hradil 274 p.

Hraše 327 p., 366 p.

Hrazdra 346 p.

Hrdlika 405, 432.

Hib 425 p.. 560.

Hromádko 425 p.. 428, 429, 446, 451,

475.

Hrubý H. (v pozn.) 137. 152, 171,

178, 265. 276. 356.

Hrubý z Jelení eho 50, 237. 239

p.. 249, 250, 251 p.

Hrubý z Jelení Zikmund 250. 251,

252 p., 267.

Hruškovi 364.

Huber z Risenpachu 297, 298, 298 p.,

304, 306 p., 416.

Hugo a Seto Victore 78, 80. 86 p.,

191.

Hujer 106 p.

Humboldt V. 482, 504, 509.

Hume 370.

Hurdálek 371, 541.

Hus 75, 76, 77 p., 112—138, 140, 142,

143, 144 Ph. 145, 146, 147, 148, 149,

150, 152 p.. 153. 154. 160. 161. 162.

163. 165. 168. 169. 171 p., 172 p.,

174, 176, 182, 187. 190, 210, 211 p.,

217. 218, 222, 223, 224, 239, 248,

254. 271, 280, 281, 290, 304, 320,

346 p., 359, 366, 392. 421, 453,

475. 514, 515. 518, 520. 542, 547,

548. 556.

Húska Jan z Uh. Brodu 252.

Húska Martin (Loquis) 151, 158.

von Hutten Ulrich 135 p., 210.

z Hvzdy Jan viz Marek J. J.

Hýbl Fr. 6 p., 7 p.

Hýbl Jan 414 p., 428, 430 p.

Hylmar 172 p.

Hýsek 425 p.. 567 p.

Chalupka Jan 564, 567 p.

Chalupný 442 p., 451 p.

Chanovský 354 p.

Chateaubriand 438, 461, 462, 481, 482.

Chaucer Qeoffrey 86, 90.

Chelický 160—17.3, 174. 176, 177.

180. 181. 190, 192, 202, 204, 207.

212, 218, 221, 254, 278. 281. 304,

346 p., 359, 387, 518.
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Cheraskov 423.

Chládek Jim 371.

volt Chlumecky 31B p.

Chiiiela Mi p.. 539, S43 p.. 549. 563.

Chmeknský 531—832. 538 p.. 547.

Choilounský K. 477 p.

Chocholou.Ack 574—578. 575 p.

Chrastinu Jtn 434 p.

Chrtien dc Troiu 26.

z Chruiliiti Vúc. M. 252 p.

Chudobu r. 274 p.

Chytu A. 159 p.

Chytu K. 287 p.. 579 p.

Ibl 425 p.

Ifflatid 409. 570.

Immermann 542.

Institoris Henrik 171 p.. 208. 208 p..

223.

Institoris Mošovský (Mossótcy) 431.

Ircncus .í()3.

Izborský viz Marek Ant.

Jablonský-PiKulus 345 p.

Jablonský (Tupý) 544—545. 549 p..

568.

Jacob Euíí. 180 p.

Jacobí 481. 507.

Jafet 84. 171 p. 207 p.. 272 p.. 311,

311 p.. 319. 328.

JiiRer 471.

Jagi 2 p.. 7 p.. 9. 11 p.. 12 p.. 12.

104 p., 170 p.. 171 p.. 399. 400.

467. 506 p.

Jahn Fried. Lud. 440. 448. 480, 508.

Jakobaei J. 326 p.

Jakobe! Pav, 364 p.

Jakoubek ze Stíbra 113. 118. 121.

131, 149. 151, 152 p., 153 p, 154. I

160, 162, 163, 169, 171 p., 173 p..

174, 175, 176. 223, 281. '

Jakubec Jan (v pozn.) 136, 274, 374,

400, 407, 421, 425, 429. 430, 442,

445. 450. 477, 492, 493, 537, 538.

sv. Jan Zlatoústý 244, 248 p., 251 p.
:

Jandová 2of. (= Celakovský) 537 p. i

Jandyt Vác. 357 p. !

Janet Pav. 76 p.
j

z Jajiova Matj 73, 74—76, 77 p.,
'

83, 111, 112, 117, 133 p., 139, 144
;

p.. 153 p» 160, 163, 164, 169, 176, '

221.

Jarloch (Qerlach, Qerlacus) 16.

Jaroslav panoše 183.

Jastrebov 160 p.. 169, 171 p., 173 p.,

273 p.

Jedlika B. 48 p., 274 p.

Jedlika Fr. 104 p.

Jelínek Ed. 549 p.

Jelínek Jin 346 p.

Jcllnková-Uuubková 42$ p.

Jeník z Urathc 421. 421 p.

I JfOételM Jmi HJ. 234.

Jeroným M. Pražský 76. 118. 119.

122. 1.10. 132. 135 p.. 137 p.. 138 p..

154. 224 p.. 280. 330.

Jeroným Praltký (SUváil) 138 p.

Jeábek Mlr. 40 p.

Jwen Pav. 275.

JeMfabaký Val. Ber. 309 9.

Jestfebaký Jan 281.

Jelfn 39. 40 p.. 66 p.. 330. 416
Jevlna (Viktorln a Su Crace) 226

p.. 376.

Jefek Jan 425 p.

Jirák A. 346 p.

Jirásek AI. IM p.. 575 p.

JireCok Herm. (v pozn.) 14, 16,

65. 66. 107. 108. 137, 190. 196, 240,

248, 249. 255. 276. 326. 467. 468,

516.

JireCek J. (veamte v pozn.) 20,

23 (v textu). 39. 40. 45. 46. 48,

60. 76. 77. 85. 89. 91. 95. 96. lOOi

102. 104. 106, 137, 144. 153. 171.

172. 173. 178, 182. 183. 191. 194,

199. 208. 211. 212. 216. 219. 222,

223. 224. 226. 227. 229. 249. 254.

255. 259. 265. 266. 272. 273. 274.

276. 279. 280. 287. 289. 292. 293.

294. 295. 297. 298. 300. 305. 306.

307. 308. 311. 312. 314. 318. 320.

326. 327. 330. 331. 343. 353. 356.

358. 359. 429. 450. 455. 467. 468.

500 a 505 (v textu). 505. 506,

556 (v textu).

Jireek K. 314 p.. 318 p.. 450 p.. 506 p.

Ji roušek Tom. 575 p.

Jordán J. P. 76 p.. 466 p.. 542.

Jordán Max 181 p.. 183 p.

JortO' N. 186 p.

Josquin (de Pres) 273 p.

JunKHiann Ant. 463, 472.

Jungmann Jos. 85 p.. 98 p., 171 p.,

181 p.. 183 p.. 186 p.. 190 p.. 191

p.. 218 p.. 219 p^ 228 p.. 231 p.,

248 p., 253 p.. 272 p.. 273 p.. 274

p.. 305 p., 308 p.. 312 p.. 330 p..

354 p.. 427. 428. 433. 435-441. 441 p^
442, 443, 444, 445, 445 p.. 446. 447.

448, 449, 450 p., 452. 453. 454. 455,

456. 464. 469. 47t. 471. 472. 473.

475, 476. 477. 477 p.. 482. 483. 489,

493 p.. 494 p., 498. 499. 501. 504,

507, 508. 510. 511, 513. 515. 517,

518, 519, 523, 536. 545. 548, 577.

Jun^mann Josef Josefovi 445.

Jurek Fr. Vlast. 298 p.
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Kabátník Mart. 203, 204, 259.

Kabelík 494 p., 543 p., 549 p.

Kadlec 107 p.

Kadlinský 348, 422.

Kádner 493 p.

Kachník 346 p.

Kakš 430 p.

Kálal 494 p.

Kalas J. 111 p.

Kalef 273 p.. 311 p.

z Kalenice Oldich 182, 183 p.

Kalina Jos. Jar. 557—558, 558 p.

Kalina Tom. 181 p.

z Kališt Vác. 304.

KaJousek (vesms v pozn.) 11, 22,

111, 142, 184, 223. 242. 306. 318,

366, 381, 421, 450, 467.

Kamarýt Fr. 538 p.

Kamarýt Jos. Vlast. 520, 521, 522,

525, 526, 532, 538 p., 544, 545,

549 p.. 575 p.

Kamenický viz Vacek Fr. Jar.

Kameníek 242 p., 312 p.. 318 p.

Kampelík 494 p.

Kamper Jar. 538 p., 568 p.

Kániš Petr 151, 158.

Kanne 492.

kanovník Vyšehradský 16.

Kant 374, 384, 471, 481, 507, 515.

Kantor Jan Starý 286.

Kapita Jan (Capito) 275, 276 p.

Kapper Sieg. 466 p.

Kap ras 344 p., 346 p.

Karadži Vuk Štefanovi ,452, 500,

524, 532.

Karafiát Jan 137 p., 274 p.

Karamzin 460, 462.

Karásek Jos. 170 p., 171 p., 311 p.,

493 p.

Karel IV. (»Vlastní životopis*) 67.

Karchesius (Kraus z Krausenthalu)
294 (oprava).

Karion Jan 221, 222 p., 301.

Karpiski 423.

Karskij 106 p.

Kassiodorus 303.

Kašpar L. B. 229 p., 327 p., 344 p.

Kato 88. 180, 333. 343 p.

Kebrle V. 48 p.

Keller L. 347 p.

Kerr! Th. 347 p.

Khull Ferd. 100 p.

Kiesewetter 471.

Kinský hr. Fr. Jos. 381, 404.

Kišfaludi 534.

Klácel 541—542, 543 p., 547.

Klaudian Mik. 223 p., 297 p.

Kleist Ew. Chr. 442.

Klejch (Kleych) Vác. 287 p.. 363.

Klen Rozkochaný 69.

Klicman 23 p., 76 p., 77 p., 137 p.,

153 p.

Klicpera Ivan 567 p.

Klicpera V. Kl. 539, 543 p., 549. 560—
564, 566, 567 p., 568, 569. 572, 579.

KUka J. 346 p.

Klopstock 417, 422, 424, 439, 446.
448, 456, 457, 486. 543, 549 p.

Kluge 471.

Kniažnin 423.

Knieschek J. 55 p., 91 p„ 100 p.

Knížie Fr. Max. 452.

Kocián 549 p.

Kocín z Kocinétu 300. 302—303, 305
p., 306 p.

Koí Fr. 549 p.

Koubinskij 493 p.

Kolár J. J. 568 p.

Kolá Martin 148 p., 152 p.

z Koldína Kristián 299—300, 300 p.

z Kolína Štpán 113, 114.

KolJár Jan 138, 292 p., 364, 396 428,

429, 445, 447, 455. 472, 476, 477,

478—492, 492 p.—495 p. 495, 496,

497. 498, 499, 503, 506 p., 511, 516,

517, 519, 521, 525w 531, 534, 536,

539, 541, 543, 545, 546, 556, 571,

574, 578.

Komárek 411.

Komenský (Comenius) 60, 207 p.,

272, 276, 285, 307 p., 323, 326,

326 p.. 327 p.. 331—343, 343
p.—348 p.. 351, 357, 357 p., 362,

365 p., 367. 387, 401. 429, 432, 493

p., 513, 540.

Komínková 134 p.

Koná z Hodištkova (Fitiitor) 158

p., 230, 252, 253, 254, 254 p., 256,

301. 306 p.. 422.

Konený Matouš 319, 320 p.

Koniáš 361—362, 362 p.. 365 p.. 415.

Konrád K. 21 p.. 22 p., 23; 95 p., 137

p., 273 p., 287 p., 365 p.

Konstanc Jií 354—355, 356, 356 p.

Konstantinovi z Ostrovice 303.

Kopl K. 289 p.

Kopitar 9. 18 p.. 398. 399. 451 452.

465. 467 p., 475, 496, 500, 503.

Kopp z Raumenthalu 298 p.

Koppen 399.

Koráb Jul. 218 p.

Koranda Vác. ml. 179. 181 p., 182.

183, 208.

Koranda Vác. st. 141, 150, 159.

Koeek 145.

Koínek Fr. B. 558 p.

Koínek Jan 354 p.

Koínek J. 34 p.. 343 p., 466 p.
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K^riicr Th. 456.
Kor\in. kazatel lul. 265 p.

Kustiias 3. i p., 13, Ifr— lé, 21 Pn
22 p.. 35. 36. 39. 40 p.. 41. 388.
459. 557.

Ko&ut A. 178 p.. 287 p.

KoSut licnj. 171 p.

Kotik Ant. 421 p.

Kotzchuc 4()9, 404. 519. 543 p.. 661,
5)5. 570.

Koubu J. 231 p.

K()ul)ck .568.

Koublc Jos. 47.^.

Kovif líni. 493 p.

Ko/clskv Mik. (Kozel) 155 p.

Kuzlík Jan 199 p.

Kozmanccius (Kocmdnek) VAc 331*
331 p.

Koželuha J. .^6 p.

Krabice z Vcitmfle 22 p.. 67, 68 p..

388.

Král Jos. (vcsmB v pozn.) 240.
256. 25a. 273. 293. 294. 305. 307
308. 425, 450. 451, 467. 558.

Král Jos. Mirovit 428.

Kramá J. 251 p.

Kramérius MatOj Vác. 306 p.. 314 p,,

405. 41.3. 417—420. 421 p., 422.
426. 428.

Kramérius Vác. Rod. 428.

Krasicki Hynek 423. 429.

Krásnohorská 572 p.

Krasonický Vav. (Lorek) 205—206.
209. 212 p.. 213. 227.

Kraus A. (v pozn.) 4, 5, 21. 22, 26.

31, 34, 87. 90. 96, 98. 100, 374.
467. 537.

Krbec Jos. 306 p.

Krecar A. 477 p., 549 p.

Krejí Aur. 344 p.

Krejí F. V. 538 p.

Krejí Jan. geolog 299 p.

Krejí Jan 543 p.

Kristián 3, 4, 4 p.. 10, 389.

Kižko Pav. 493 p.

Krnian Daniel 361 p., 363—364.

Krocinovskv (Krocín) 326 p.

Krofta K. (v pozn.) 119. 153. 160.

172, 173, 178. 318.

Kriiger 408.

KriiRer (Crugerius) 194 p.. 353 p.

Kninimel L. 136 p., 137 p.

Kriišinka písa 158 p.

Kišfan z Prachatic 113, 150. 152 p..

153 p., 159, 160, 196. 197, 29.S.

Kíž z Tele 90 p.. 191.

Kubín 567 p.

Kuera J. 346 p.

Kuh 466 p.

KUhiMl Job. ^47 p.

Kuchttfftki 466 p.

Kukuikvi 5U6 p.

KumpcnberK 357.

Kunwaldftk) Jakub 288.

Kuihen m Sprloibtfíui 222 p.. 22^
224, 224 p.. 228, 228. 288. JUI.

Kybal 77 p., 153 p.

Kyittký Dominik 429, 4JU p.. 458 p.
Kvrmc/cr 279, 279 p.. 294, 296 p.

Kyikr ui p.

KvaCala 344 p„ 348 p.. 346 p.. 347 p.

Kvei r. a 196 p., 344 p.

Kwaytser Marit 888 p.

Udna V. 85 p.

Udecký 414 p.

Lafontalnc 541.

LaChniann 457.

Lamantky 345 p.. 467 p.

Lambeclua 349.

Lamennatt 543.

Lamprccht 31.

Lang 34 p.

LMiger 528. 889^-841. 542 p.. 85a
Langiand 91 p.

Laslcký (Lasidus) 327 p.

Laský 269.

Laurie Sim. 347 p.

Laaterbeck 302.

Lavrov 506 p.

Lebeda z BedrStorfa 311 p.

Leser L. 466 p.

Lcffipont Ollver 376.

Legis-aiackselig 400 p^ 455 p.

Lehner 14 p.

Lcchler 135 p.. 136 p.. 137 p.

Uibniz 347 p.. 375.

Lciser 326 p.

Lcist 62 p.

Lenau 424.

Lenfant 135 p.

Lenz 134 p., 1.% p.. 137 p.. 172 p.,

173 p.. 346 p.

Lepa 252 p.

Lessing 374, 429. 481. 534. 536.

Lcška 399.

Letošník 468 p.. 558 p.

Levstík 466 p.

Levštén 44.

Levý 295 p.

Le\ienklau z Amelbeurnu 303.

Liberda 363. 364 p.

Lichnovský st. z Voštic 354 p.

Linda 457. 462—463, 468 p.. 573.

Lind 399, 470, 477. 477 p.

Lindner 347 p.

Linné 299 p.

Lippcrt 3.
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Lisioký 477 p.

z Litomyšle Mikuláš 113.

z Lobkovic Hasištejnský Bohuslav
194 p., 196, 236—238, 239, 239 p.,

240 p., 242. 244, 251 p., 380. 545.

z Lobkovic Jan 227 p., 416.

z Lobkovic Hasištejnský Jan 194

—

196, 259.

z Lobkovic Popel Jan 263, 265 p.

Locke 404.

Loderecker 305.

Lomnický z Budce 54, 285, 287—289.
289 p.. 419, 420, 422.

Lorek viz Krasonický.
Loriš 61 p., 98 p., 100 p., 102 p.

Loserth 68 p., 112 p., 129, 136 p.

Lucian Samosatský 246, 252, 427,

429, 436.

Luden 447, 481, 508, 509.

Ludewig 375.

Lukáš 205—207, 209, 212—213, 215,

227, 266, 269, 281, 282, 283.

Lupá Martin 181, 203.

Lupá Prok. z Hlaváova 89, 90 p.,

96 p., 194 p.. 248 p., 301, 305 p..

351.

Luther 117, 131, 134 p., 210, 211,

212, 213, 214, 218, 221, 222 p.,

223, 244, 257, 261, 267, 269. 270,

282 p., 325. 364, 366.

Liitzov hr. 347 p.

Macchiavelli 246.

Maciejowski 503, 506 p.

Macpherson 458, 460.

Máaj 361 p.

Magnus Albert 79.

Mach Siónský 227.

Mácha 487. 535. 568. 568 p.

Macháek 545. 566—567, 567 p., 568 p.

Máchal J. (v pozn.) 55, 56, 230. 231.

295, 414, 425, 450, 455, 468. 537

(v textu). 558 p., 567. 572. 575.

Machar 538 p.

de Machaut 53.

Machek 464.

Makušev 467 p.

Maleek 196 p.

Malý 537 p., 558 p.

Mandevill 105. 190, 258, 419.

Mantuan Plzeský 60.

Marek Ant. 444—445, 445 p.. 454. 455.

464. 470—471, 473, 476. 477. 477 p..

532.

Marek J. J. 568, 572—573, 575 p.

Mareš Boh. 134 p.. 135 p., 137 p.

Mareš Fr. (v pozn.) 89. 119. 191,

199. 289, 311. 354. 516.

Marignola 67, 68 p.

Marini de Qratianopoli 183, 185. 186 p.

Markalous 318 p.

Marko Pólo 105, 106 p.

Markovi 365 p.

Marmontel 445 p.

Martial 534. 535.

Martinides 360 p.

Martinius z Dražova 135 p., 322

—

323, 326 p.. 340, 344 p. J
Martinus Polonus (Bohemus) 104. ^
Masaryk T. Q. (v pozn.) 137, 346,

467, 468, 493, 506, 516.

Masco v 375.

Mašát 86 p.

Mašek Ign. 297 p., 468 p.

Mathesius 261. 264 p.

Matkovi 314 p.

Matthioli 296, 297, 299 p.

Matthisson 521.

Mattuška 549 p.

Matzner 306 p.

Megander 289 p.

Meinert 39. 40 p.. 373 (oprava), 426.

MeiBner Alfr. 577.

MeiBner Aug. Qott. 370, 374 p., 435.

MeiBner Balt. 365 p.

Melanchthon 214, 221, 257, 258. 267,

337. 366.

Melantrich 226. 227 p., 263. 300.

Melezínek 408.

Melichar 248 p.

von Memmingen 135 p,

Meník F. (v pozn.) 19. 29. 34, 44,

45. 46, 56, 69, 76, 77, 85, 98, 136,

148, 149. 156. 231, 254, 259,, 294,

297, 327, 331, 493. 537.

Menken 375.

Mesi 503, 506 p.

Metelka 226 p.. 346 p.

sv. Methodi 6—9, 21 p., 50, 222,

496. 504.

Mieyer 56 p.

Mickiewicz 485. 490. 548. 551, 557.

Michaelis 383, 395, 399.

Michalce 283.

Miklosi 9, 133 p., 331 p.

Miklouši 503.

Mikovec (v pozn.) 134, 149, 226.

231, 254, 289, 290.

Milchsack 56 p.

Milí z Kromíže 59. 71—73, 74,

75. 76 p., 77 p., 77. 78, 82, 83,

111. 114, 116, 117. 118, 152, 223.

Miltner 312 p.

Milton 432. 438, 461.

Miínský V. 280, 281, 287 p.

Miruše 212.

Mitis 240 p.
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i MluJciiuvic Petr 131, 135 p^ 13> p.,

ISO. 156.

nuiicli Sázavský 16.

Muiie 56 p.

Monroc 347 p.

Moitsc 379, SYk), 3NI p., 386. 406.

z MontaKiionc Jcrciulas Htt.

Montanus 345 p.

Montcsquicu 370. .)KI. 422. 479.

Moravek 364 p.

Morus 237.

Mourek (v pozn.) 39. 69, 91, lUO,
2H2. 516.

Moufcnin Litomy&lský 292 p.. 294,
295 p.

Mrazík .546 p.

Muczkowski 186 p.

Muelden«r 34 p.

Mil Her Ant. 525.

Milller Jos. 68 p.

MUlIcr Jos. Th. (v pozn.) 171. 211,

229. 274. 282. 326. 343. 344. 364.

Miiller W. 347 p.

MiiUner Ad. 565.

MUnster Seb. 259, 260.

Mrko (v pozn.) 102. 230. 45a 457,

494. 506. 537.

Musiius 414.

Mus6us 546,

Mušicki 495.

Náchodský St&p. Fr. 360 p.

Naubertová 414.

Nauseus Blancicampianus 265 p.

Neander 77 p.

Nebe 347 p.

Nebeský V. (v pozn.) 2. 29, 30. 34,

44. 55. 57, 94, 99. 104. 155. 183,

194. 216. 230, 466, 467.

Nedoma 136 p.

NehrinK 30 p.. 108 p., 400 p.

Nejedlý Jan 194 p.. 305 p.. 343 p.,

373, 392, 413, 424, 425 p., 426—
-127, 428. 429, 429 p., 433, 452, 472,

475. 511, 523. 533, 537 p.

Nejedlý Vojtch 424, 425 p., 426.

431. 436, 449.

Nejedlý Zd. (v pozn.) 22, 23, 27. 55.

56, 95, 108, 137, 148, 149. 153, 155,

178, 180, 182, 183, 208, 219, 223.

315. 468. 542.

Nkrasov 466 p.

Nmcová 553.

Nmec z 2atce 150.

Nmeek 421 p.

Neplach 36, 67, 68 p., 69.

Neruda 554, 558 p.

Nestor 556.

von Nracoftadt tlcinricn M p,«

102 B.

NlMtorit L 806 p.

Nltnctltwtes 399. 464.

Nletieb 360 p.

Noildlo t OtbMc 327 p.

NotUx br. 377. JMI. 3K2. 3H.
Notkcr BalbuUit 31, 22.

Novátefc (v pozn.) IHI. 2K Jtt.

312. 45a l\t.

Novák Aroe (v pasn.) 232, 239, 210,
421. 425, 516i. 537, 549, SeO. 87S,
579,580.

Novák J. V. (v pozn.) 41, 48. 60.

251. 265. 267. 274. 289. 305. 307,

320, 343, 344. 348. 346. 347. 387,

359, 537.

Novák K. 136 p.. 137 p.. 144 p..

148 p.

NovalU 455.

Novikov 111 p.

Novotný r. z Ltt2c 144 p.

Novotný J. 134 p.

Novotný V. (v pozn.) 17, 41. 77.

im 127. 134. 135. 137. 152. 172.

Nožika z Votlna 27é-.277. 279 p.

Oblak 9.

z Occamu Vilém 70.

Odoricus de Poro Julii 105.

Oefele 395.

Oken 481.

Opatrný 467 p.

Opfermann 497 p.

Optat z Tele 212. 270. 274 p.

Orlík 267. 272.

Ort 40 p.

Osádal 468 p.

Osovský Smíl 300. 312. 312 p.. 330.

Ossian 446. 456. 457. 458. 460. 461.

462. 481. 523.

Otakar (Otaker) 21 p.

Ott 306 p.

z Ottcrsdorfu Ambrož 226, 306 p.

z Ottcrsdorfu Sixt 104 p., 226—227
a 227 p.. 256, 263. 306 p.

Ovidius 444 495. 496. 546.

Pachta 22 p.

Pakosta 48 o.

Palacký 3. (v pozn.) 4. 12. 16. 40.

49. 65. 66. 68. 76. 77 85. 95. 96.

10,5. 134. 1.15. 136. 138. 144. 149.

155. 158, 171. 172. 178. 181. 182.

183. 184. 186. 190. 197, 199. 208.

222. 224. 226. 231. 242. 248. 297.

311 31 S. 344, 389 (text): 400 p^
443, 445. 446—456. 450 p^ 465.

466 p^ 467 p. 468 p., 475. 482.
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493 p., 494 p., 495, 498, 501. 503,

504, 506 p., 507—516, 519, 521, 532,

535, 550, 557, 564, 567 p.„ 574.

z Pálce Štpán 113, 114, 115, 116,

121, 122, 129, 130, 131.

Palkovi 391, 429, 432—434, 475,

477, 479.

Pal'mov 183 p., 207 p..

Pammrová 346 p.

Paprocký z Hlohol 291, 292 p., 303,

308—309, 311 p., 354 p.

PareUS 340.

Paroubek 366 p.

Pastrnek (v pozn.) 7, 11, 34, 400,

477. 493.

Patera Ad. 12; (v pozn.) 18, 19, 20,

23, 24, 33, 44. 45, 48, 49, 50, 55,

56, 60, 61, 62, 68, 79, 89. 95, 98,

104, 134, 144. 155, 171, 183. 186,

218, 344, 345, 346, 399 (v textu),

400, 467. 468.

Patrka 428.

Paul Jean 482, 486.

Paušle 299 p.

Payne (Bngliš) 140, 150, 151, 154, 163.

Pavlovský 184, 264, 309.

Pecka z Radostic 291, 292 p.

Peírka Jos. 48 p.. 556.

Pedálová (Marie Antonie) 532, 575 p.

Peka (v pozn.) 3, 10. 11, 49, 137,

331, 450. 516.

Pelcl Fr. M. (Pelzel) 41 p., 66 p.,

228 p., 239 p., 305 p., 314 p., 353

p., 358 p., 359 p., 337—379, 380,

381 p., 383, 385, 386, 388, 392, 394,

403. 404, 406, 420, 426, 470, 560. 563.

z Pelhimova Mikuláš 150, 153 p.,

158. 161, 163.

Pelikán 48 p.

Percy 525.

Peinová 347 p.

z Pernštejna Lud. 292 p.

z Pernštejna Vilém 241—242, 253.

Pertz 399.

Perwolf 102 p., 108 p.

Pestalozzi 346 p.. 347 p., 404.

Pešek J. 56 p., 538 p., 542 p., 543 p.,

549 p.. 567 D.

Pešek (Peschek) Krist. 363, 364 p.

Pšina z Cechorodu 349, 351—352,
353 p., 354 p., 355, 358. 364. 403.

Peška 300 p.

Petrarka 64. 229, 233. 234. 236, 249,

251 p., 253, 259 p.. 443, 481, 482,

483, 534.

Petráš sv. pán 372, 380.

Petrovi 466 p.

Petrovskij 98 p.

Petrus Lombardus 116.

Petruševi 467 p.

Pez 375.

Pfauser 274 p.

Pflug Pr. z Rabštejna 235, 246.

Phaedrus 61.

Phaton viz Zalanský.
Philadelphus Zámrský Í264, 265 p.,

286.

Philomathes Vác. 270, 274 p.

Philonomus viz Benešovský Mat.
Picek 532, 538 p., 568 p.

Pí J. L. 579 p.

Pich! 538 p.

Pindar 429, 438.

Pinvika 39 p., 191.

Písecký Jií M. 222 p.

Písecký Vác. 239 p., 240 p., 249,

250, 251, 252 p.

Pišely 306 p., 397.

Piter (Pitter) 311 p., 376.

Plácel z Elbinku 304, 306 p.

Plaek 17 p.

Plachý Jií (Ferus) 329—330, 330 p.,

350.

Plachý Ond. 432.

Plachý Šimon z Tebnice 312 p.

Plánek 532.

Plato 238. 246. 253, 507.

Plautus 246, 293. 294.

Pleier 99, 100 p.

Plinius 246, 295.

Plutarch 303.

z Plzn Prokop 150, 159.

z Podbrad Hynek 193, 194 p.

Podlaha (v pozn.) 181, 279, 331, .*54,

362, 549 p.

Poggio Bracciolini 137 p., 234. 253.

Pogodin 501, 503, 506 p.

Pohl 357, 390, 417.

Pokorný 318 p.

Polák A. 199 p.

Polák M. Zd. 428, 442—443, 443 p.,

444 p., 448, 521, 532.

Polán z Polansdorfu 315, 319.

Politz 469.

Polívka J. (v pozn.) 29, 60. 87. 98,

102, 104. 230, 467, 493, 506.

Poniatowská Krist. 335, 344 p.

de Ponte Ludvík 355.

Pope 427, 433. 438.

Poppe 474.

Pospíchal 354 p.

Potocki 499.

Poustevník Matj 211—212.
Prá 452.

Prásek 240 p.. 381 p.

Prášek (v pozn.) 106, 204, 259, 314,

374.



l'Mi,.i / \ :i „iM.va 2ft9, 410.
I

<
I 47a—471,477 p.. 482.

I'
' Mor. 473.477 p.

I

' 1 >"'c Jun 77 p.. 146. 150. 151,
IM. I5J p.. 156. 159. 172 p.. 174.
\1\ lis.

rochil/kii Ant. 425 p.

I't()clt(i/ka \'x. V. (v puzii.) 4U, 6S,
7(1. U\ im, 24(1. 248. 25a, 389,
V.-. :'js: (v textu) .171. .Í76. aaa,

II
. 416. 4IU. 420. 421 p.

1 !. Jo8. 2V9 p.

Prukup, pisuf Novumatn IfS, 199 p.
Prokop, písa Staromstský. 199 d.

Prokop VellkV' 159.

Propcrtliis 236. 546.

Prostélovský MatM 191.

•Protiva mistr* I6.\ 172 p.. 173 ^
Prudciitiiis 61.

Prus (Brus) 262.

Pruslk l'r. (v pozn.) 34, 69. 98, 104.
226. 4()(>. 4(iN.

Prusík lío. 45 p.

Pryi MU p.

Przcdak MA p.

Pscihdokallistlicnes 31. 101.

Pubika .Í72. 507, 512.

Pufendorf .Í75.

Puchmajcr 393. 399. 422—423. 424.

424 p.. 425, 425 p.. 426. 427. 429.

432. 436. 441. 442. 473. 531.

Z Puchová Ziktii. 260, 263.

Puklice ze Vstruh 199 p., 557.

Pulkava 4, 67. 68. 157. 158 p.. 416.

Purkyn 343 p., 472. 474. 477 p.. 532.
Puškin 490.

Pyrker 495. 545.

Ouick 347 p.

Ouidenionský Cyrill 253.

Ouido z Coiumny 101.

Ouis 537 p.. 538 p., 558 p.

Ráh 558 p.

z Rabštejna Jan 180. 181 p.. 235.

Rain 360 p.

Raimu-nd Ferd. 571.

Rajská 536.

Rakowiecki 463, 499.

Rakúv Vojtch 69, 73—74, 75, 77 p.,

83.

Ranzova Jind. 297. 416.

Iv a tke 337.

Raunier 347 p.

Raupach 570.

Raušar 538 p.

Rautenkranc (Routovský) 424 pn
425 p., 525.

Rtbi

>>i 560. So7 p

147 p.

19 P.

.. Mldtý (Vao^iiral vm p.
•v. f^«|ior 7*^ *

KObof. Brai' .< t

Moovtký ^<u p.

Ralsmar vos ZwMtr ».
Re( t Niclowlc 291.
kcixck JSi p.

Keadl s Aaitvy 147, 248 p.

Reftl 160 p., IN-JM, J06 p.

Reictka 366 p.

Retligová 57S p.

R«Mk (v pozn.) 216, 219, 322, 331.
224, 226, 266, 289, 390, 28a 3SI,
354. 366.

Pesenský Berthold /^

Reanlek Jot. 86« p.

Rhesa .526.

Ribay 171 p.. 391, 399. 432.

Riedl 466 p.

RicKcr Bob. 374 p.. 407 p.. 516 p.

Ricser Kr. L (slovník) 363 p^ 389 p..

.^56. 57K p.

KicKWcr Ant. J. .«3 p.. 378, 381.
Richard a Sto Victore 78i. 80, 86 p.

Richard, zv. Pltz-Ralph 111.

Riss 227 p.. 289.. 326 p.

Ritter z Rittersbcrka 400 p.. 838^ 836.
Robert Ml p.

Robertson 508.

Rodovský Bavor ml. z Hustifan 296.
299 p.

Roh (Cornu. Hom) 212. 213. 214.

215. 282. 282 p.. 283. 287 p.

Rokycana 149. 154. 158. 169. 170.

174—178. 179. 181. 182. 190. 202.
2ai 220, 281. 322. 359.

Rosa 356. 387. 357 p.. 358. 403. 405.

417. 425 p.

Rosacius HoovskÝ 327 p.

de Rossí 399.

Rott 39 p.

Rottck 508.

Roudnický 279 p.

Rousseau 346 p.. 374. 395. 404. 438.

462. 479. 481. 484. 485. 520.

Royko 135 p., 371. 416.

Rozenplut 286.

Rozum 251 p.. 252 p.. 305 p.. 306 p..

314 p.

z Rožmberka JoSt 188, 181 pL, 182.

186.

z Rožmberka Petr éS, 237. 288. 310.

318 p.

z Rožmitáki Zd. Lev 220. 242. 242 p.
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Rožnay 429, 430 p., 452, 479.

Rubeš 579—580, 580 p.

Ruda 297 p.

Rulík 406, 420.

Rumiancov 399.

Rvaovský 263—264, 265 p.

Ryba 493 p.

Rybika (v pozn.) 194. 224, 239,

248, 256, 287. 297, 300. 305. 306,

327, 353, 421, 425, 429, 430, 477,

538, 542.

Rypáek 312 p., 444 p.

Rýpl 314 p.

Ryšánek 86 p.

z Ryžemberka Jindich 311 p.

Sabina (Blass) 414 p., 425 p., 443 p.

Saint-Pierre 404.

Salaba 199 p., 311 p.

Salicetti 196.

Salomon, opat svatohavelský, 17.

Salzmann 479.

Samm 343 p.

Sandel 225, 226 p.

Sauer 400 p.

Scipio viz Berlika.
Scott Walter 523, 533, 563, 574.

Sedláek Aug. (v pozn.) 85, 108,

184. 197, 200, 311.

Sedláek Vojt. Jos. 425 p., 473, 474,

475, 477 p., 531, 537 p.. 572.

Sedlák 356 p.

Seelmann 90 p.

Seibt 370, 373, 382, 435.

Seidel 314 p.

Sekanina Fr. 580 p.

Semerad E. 567 p.

Semian 434,

Semler 375.

Seneka 180, 181 p., 191, 253.

Servius 251 p.

Seydler 290 p.

Seyfarth 347 p.

Severín z Kápí Hory 218.

Shakespeare 410, 444, 456, 463.

Schaller 379.

Schefer 544.

Scheinpflug 549 p.

Schenk 558 p.

Scherer Jií 360 p.

Schikaneder 409.

Schiller Fried. 410, 439, 444, 447,

456, 462, 463, 464, 474, 482, 483,

507, 566.

Schiller Ot 153 p.

Schindler 537 p.

Schlegl A. W. (i Fried.) 455, 456,

460, 482.

Schleinitz 354 p.

Schlózer 395, 399, 441.

Schmid K. A. 347 p.

Schmidt Wal. E. 273 p.

von Schonbeck Brun 32. 34 p.

Schorbach 106 p.

Schreurer 3 p.

Schroder 409.

Schubert 218 p.

Schulz (v pozn.) 17L 172, 314, 345,

425, 441, 442, 538.

Schwenckfeld 214.

Schwoy 379.

Seiler 416.

Siemieski 466 p.

Sienkiewicz K. 523.

Sigehcr 26, 31.

Sicher 346 p.

Silván Jan viz Jeroným Pražský.
Skála ze Zhoe 289 p., 291, 324—

325, 327 p.. 329.

Skalický 223 p.

Skalský 273 p.

Skopec 273 p.» 279 p., 292 p., 421 p.

Skorina 218 p.

Slamník 347 p.

ze Slaného Václav 199 p.

Slavata Vilém 327—329, 330. 330 p.

Slavík F. A. (v pozn.) 184. 272, 274,

312, 318. 346.

Slavík V. O. 549 p.

Smetánka (v pozn.) 20, 34. 50. 109,

163, 170, 171, 172.

Smíšek 100 p.

Smole 466 p., 537 p.

Smolík 153 p., 189 p., 197 p., 297 p.

Smrtník 361 p.

Snegirevi> 400 p.

Sobek z Kornic 210, 211 p., 213,

221, 222 p., 301.

Sobstianskij 506 p,

Sobotka 421 p.

Sobolevskij 11 p.

Sokolov 466 p.

Sokolowski 15 p.

Soldát 346 p.

Solín viz Josquin.

Sommer 137 p.

Sonnenfels 369. 371, 373. 377.

Sopoušek 280.

Soukup Jan 86 p.

Soukup Rud. 85 p.

Spanenberg 214, 265 p.

Spee 348.

Spener 363.

Speranskij 104 p., 506 p.

Spielmann 347 p.

Spiess Bed. Vil. 230 p., 232 p.,

306 p., 414 p.

Spieft Krist. Heinr. 413.
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iMu 21b p., 232 p.

.HMdlcr K. 563.

ino/.a 479.

- il) 516 p.

brcznóvskli 15A p.. 532.

Srnce i Vurva^.ovtt 3M« 306 p.. 397.

Sscnt-Kurciizty 4.)4 p.

ze Staiilu puiiI 482.

Stuch 343 p.. 416--417. 421 p.

StuiiCk 197 p.

Stankuvský 414 p.

Stanojcvie 494 p.

StAfck 85 p.

Starkei>bacher 196 p.

Stcin \M^ p.

Stciiibucli / Krunichstcina 371, 380.

Stcinlu)wcl 23(). 231 p.. 231. 232. 253.

ze StcinsbcrKa ryt. UuoKhiKCr 372,

411.

Stejskal 85 p.

Stephanie ml. 4()9.

StepliiiK 380. .182.

SternberK lir. h*r. .381. 509, 512.

Stcrnbcrn hr. Jáchym 381.

SternberK hr. KaSpar 197 p., 297 p..

299 p.. 509. 512.

Straka 86 p.. .S58 p.

Striiiinskv 263, 265 p.

Stránský 111 p.. 222. 323-^24.
326 p.. 329. 350. 379.

Strejc Jii 276, il^ p., 286.

Strejek 196 p,. 290 p., 425 p., 451 p..

542 p.

Stedovsky 354 p.. 403.

Streyc Daniel (Vetterus. Fetter)

347 p., 348 p.

Strnad Ant. 380.

Strnad Jos. 312 p.

Studnika 153 p.. 197 p.

Stuna 411. 412.

Sturm 302.

Suda 222 p.

ze Sudetu Malyáš Jan 308, 308 p.

Suchenwirth 44 p.

von SunburR Friedrich 26.

Surowiecki 499. 500.

Sušil 546—547. 548, 549 p., 555.

Sutnar 558 p.

Sytnei 466 p.

Sychra 430 p., 538 p.

Sylván 283.

S5'lvius Aeneas (Pius II.) 135 p., 146.

157, 158 p.. 174. 178. 179, 180,

199, 220, 235, 240 p., 241. 252. 256.

301, 361.

Svátek 289 p.. 359 p.. 374 p.

Svtecký 354 p.

Svoboda A. 346 p.

Svoboda J., 279 p.

Svoboda MtlM 134 p. 173 p.
Svoboda V. A. 194 p.. étl lél,

4oO p.« A46t M0 p.

van Swlttaa 371.

ScHklfwlei A37 p.

Sfymanowikl 422.

Saterik f. J. 30 p. 29 p.. 34 p.. 80 ^
55 p.. 171 p.. 172 p.. 3U p^ 167 p.
272 p.. 274 p.. 311 p„ M 443,
445, 444-450. 450 p.. 461« 40Í^
46b p.. 472. 474. 47ft. 480. 481. 481,
487. 493 Ph 494 p„ 498. 497—888,
506 p.. 506 Ph 808. 511. 514 519.
521. 533. 541. 561.

Safarik Voji. 450 p.
' ifráoek 306 p.. 374 p.. 542 p.. 549 p.

Ida 538 p.. 572 p.

11 J. J. 568 p.

'k 184.

Iklcwi 466 p.

Šediví 412-413. 423.

šembera (v poio.) 55, 100. 143. 144.

190. 467. 466.

SerSnlk 386.

Simák (v pozn.) 158. 186. 212. 219.

221. 122, 223, 226.

Simek Fr. 346 p.

Simek Fr. 106 p.. 425 p.

Simek Jos. 353 p.

Simek Max. 390.

Šindel 1% p., 197 p.. 235.

Sír 495 p.

Siškov 399. 466 p.

Sk roup Fr. 452. 532. 538 p.

Šlechta Jan ze Viehrd 238, 239 p.,

240 p.. 243w 250. 251 p.. 252 p.

Slerka 364 p.

Slik z Holie 241.

Smaha 274 p., 276 p., 343 p.. 344 p..

345 p.. 493 p.

Smidek 425 p.. 494 p., 578 p.

Snajdr 531. 532, 538 p.. 561.

Sole 493 p.. 558 p.

Solta 366 p.

Špaek 346 p.

Spork 365 p.

Sramko 434 p.

Srepel 494 p.

Šastný 425 p.

Stédrv 226 p.

Stefan 267. 275, 276 p.

Stékna Jan 114.

Stelcar 2eletavský 265 p.. 279.

Štpánek Jan Nep. 559^-568, 561.

567 p.. 579.

Stpnika 449.

Šteyer (Stvr) 354—356. 356 p., 361.

Stítnv 29. 33. 69. 74. 75. 77—88, 86.



88, 94, 109, 111. 117, 123, 162, 168,

191, 200, 304, 556.

Štorch 344 p.

Štulc 145 p., 441 p., 544, 548, 549 p.

Štúr 487.
'

Sturm Adam 268, 283.

Sturm Václav 277—278, 279 p.. 281,

350.

Štyrsa 283.

Štván Maxm. 411.

Šubert 414 p., 567 p.

Šuian 558 p.

Susta 119 p., 199 p.

ze Svamberka 209.

Tablic 391, 429, 432—433, 499.

Táborita Jan (Vilítr.ek) 227.

Táborský Fr. 558 p.

Táborský Chrysosíom X. Ign. 360 p.

Táborský Jan z Klokotské Hory
280, 281, 285, 286.

Tadra F. (v pozn.) 25, 26, 63, 76,

77, 105, 108, 111, 180, 200, 240, 287.

Tamáši 361 p.

Tandler 411.

Tanhuser 26.

Tanner Jan 353 p.. 354 p.

Tanner Matj 360 p.

Tas ernohorský z Boskovic 186,

189, 190 p., 235, 255.

Tasso 243, 443, 494 p.

Tassoni 423.

Taulow ryt. z Rosenthalu 376.

Teige 40 p., 227 p,. 249 p., 305 p.

Terentius 15. 258, 293.

Tesák Mošovský 294, 295 p.

Tesánek 380.

Tetzel 184.

Teuber 414 p.

Thám K. H. 193 p., 343 p.. 392,

404—405, 409. 410, 417.

Thám Vác. 405, 410—411, 412, 422,

423, 560, 568.

Theokrit 427,. 429. 495.

Thomson 442.

Thun hr. J. M. 465, 466 p.

Thurn Matyáš 328.

Thurzo Stan. 256.

Tieck 455 458.

Tieftrunk (v pozn.) 85. 216. 227, 287,

327, 516.

Tille ív pozn.) 4. 98, 104, 133, 192.

231. 558.

Tischer Fr. 311 p., 330 p., 331 p.

Tischer Fr. ml. 330 p., 331 p., 381 p.

Tischer J. 135 p.

z Tišnova Martin 240 p.

Tobolka (v pozn.) 181, 186. 199, 218,

^54, 441.

Toischer 34 p.

Tolstoj 169, 171 p., 346 p.

Toman 142. 149 p., 197 p.

sv. Tomáš Aquinský 24, 81.

Tomášek 452.

Tomek (v pozn.) 16, 26, 42, 43, 46,

58, 631. 76, 77. 85, 136, 138, 142,

158, 248, 249 (v textu), 312, 343,

374, 468, (v textu:) 475. 516, 556.

Tomíek 490. 539.

Tomsa Fr. Boh. 575 p.

Tomsa Fr. Jan 373, 392, 393, 420.

Tonner 327 p., 353 p.

Tórring 409.

Touc 346 p.

Toužil 558 p.

Tovaovský z Cimburka 186—189,

190 p., 200. 244.

Tanovský 364, 365 p.

Tebovský Fr. (= Klácel Mat.) 542.

Tritheim von Spanheim 250.

Trnka 494 p. 511.

Tromlitz 563.

Truhlá Ant. (v pozn.) 231, 232, 239,

240, 251, 252. 253, 254, 258, 266,

272, 274, 294, 305. 306, 327, 331,

353 543 568.

Truhlá Jos. (v pozn.) 19, 20. 40.

45, 50, 55, 56, 57, 79. 85, 95, 98,

100, 125 (v textu); 133. 134, 136,

137, 149, 153, 172. 178, 181, 182,

183, 193, 197. 209, 219, 239, 240,

248, 251, 252, 254, 273, 282, 357,

467.

Tma 34 p.

Tupý viz Jablonský.

Turinský Fr. 511, 545. 564—566,

567 p.

Turinský Moic 567 p.

Turnovský 414 p., 572 p., 580 p.

Túšek 235.

Tutilo 20.

Tyl 535, 538 p., 542 p., 544. 568—
572, 572 p., 579.

Tyrtaips 429, 495.

Twinger von Kónigshofen 105.

Uberýn 277, 279 p.

Uhland 577.

Uhlí 549 p.

Ungar 193 p., 218 p.. 353 p., 371,

377, 380. 383. 386. 396.

Utitz 537 p.

Vacek Fr. 4 p.

Vacek Fr. Jar. (Kamenický) 531,

532. 538 p., 544.

Václav II.. nm. minnesinger, 26. 458.

Valdo (Valdez. Valduz) 139.
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cov^Kv (Van«k) 178, 17b p..

iCuTtt (v pozii.) 4U. iUtt, i2b, .).

M./. 5J7.
' . 20H p.

IV. 4.S1 p.. 538 p.
lt»7 p.

\ .tviK M>(> p.. 420—431. 421 p.

\ i\iu Mih p.

1 der Vcldc 4AS, 563.

iiskv z Miiicitovu 210. 211 p.

ivln M. 158 p.. IV4. 2W, 222
J-IH p.. 252 p., 276. 2H7, 291,

3U0—3UK. M)á p.. .«Ki p.. 351. 355,
.ÍH7. 41(1. 420, 426. 436.

Dun. 312 p.

\ 290 p.

\c6cl.v .J60 p.

VcstDiiic f>45.

Vetešník 445 p.

Viklcf (Wiclef a j.) 111—112, 114,

ll.S. 116. 117. 120. 121. 122, 126.

12V, 130. 1.Í2. 137 p.. 139. 147. I5<l.

151, 152. 154, 160, 161, 162, 163,

164. 165, 172 p., 173 p., 1H2.

Viktorin 497 p.

Villani 538 p.

Vinaický 153 p., 218 p., 240 p.. 495

p.. 495. 497, 532. 543 p.. 544.

545—546. 549 p., 568 p.

Vinccncius 16, 24.

Vinohorský S5 p.. .305 p.

z Vinoe Adam 41(>.

Virga 279, 279 p.

Virnilius 15. 31. 236, 237. 246. 251 p.,

443, 495, 545.

Víták 346 p.

V ives 337, 346 p.. 347 p.

Vdek, Vlkovský) J(an) 558 p..

568 p.

VlOek Jar. (v pozn.) 2. 76. 85. 90,

135. 137. 1.38. 153, 1.58. 171. 172.

186. 190. 191. 194. 197, 199, 2n.S,

2\U. 222. 239, 240. 248. 2.54. 26.5,

287. 320. 358. 360. 362. 364. 366,

374. 400. 407. 414. 425. 4M). 4.M.

442. 444. 450 467. 477. 493. 494.

497. 506. 516. 542, 549, 567, 572.

578. 580.

Vlek Václav z Cenová 197.

' liorník 493 p.

.e! 45 p.. 89 p.. 104 p., 193 p.,

287 p.. 531. 568 p., 576—578, 578 p.,

v^
-> p.

Vodika Jan 309.

Vodika Th. 85 p.

Vodanský (Aquensis) 208—209. 22.3.

Vodanskv z Uraova 319, .320 p.

Vodnik .399.

V ' • !? 466 p.

2JV p.
&.I III. ,. >M1 .. f^l p^

vÓMeiik vícIm p.

yéThi p„ 3IIS p„ iU6 p.. »7 Ik.

JM n

Volný iiri (I Ufcál a Václav) Ml.
366 p.. 4.U

Voltilrc ^7(1. T74. 431. 479.

VondrAk * 7. II, 12. U 22,

4Í. 4^.

- 27. 48. 80.

. i: t|«| i.
\',.>i inu) 60. 3M»

II. ivv, ^•í. .V16 p.

Vijti^Uv t Mlíruvlc (Tarck)
312—311. 314 p, 31S. 378. 404.

Vraz Si. 466 p.. 526. 532.

Vrhcn.%ki; 32é p.. 327 p.

Vrchlický 4«3 p.. 538 p, 558 P^ f^ p.

Vrfátko (v pozn.) 102. IM. !06.

218. 226, 292. 400. 441. 4.V5. 466.

ze V&ehfd Vlkiurin Kornel 89. 237,

23H. 243—248. 249. 251 p.. 252,

30a 386. 453. 513.

Vusln 3.57.

Vydra 197 p.. 353 p., 417. 428. 439.

Vychodil 549 p.

Wachier 499.

Wííchtcr 462.

Wackernasel 282 p.. 51.3.

Waldau (Jaro&) 366 p.

Waldliauscr 23. 59, 71, 72. 77 p,
,H, 116. 117.

Walther AnsHcký 61 p.

Wark A. 537 p.

Weidmann 409. 410.

Wciss 374 p.

Weisze 212. 213. 2»2. 282 p.

Wcitenweber 477 p.

WcnÍK 305 p.

Wcnzel 231 p.

WenzlK 85 p.. 89. 91. 487. 537 p.

Werner Zach. 565.

Wernhcr 26.

Werunsky 66 p.

Weyrauch 331 p.

Wieland 370. 427. 482. 540.

Wiilmotte 56 p.

Winter Zikm. (v pozn.) 149. 208,

211. 216. 259. 264. 276, 279. 287,

297. 299, 305. 306, 308.

Wirth .56 p.

Wolf Fr. Aur. 457.

Wolf Fr. 542.
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Wolkan (v pozn.) 76, 91, 240, 282,

283, 287, 292.

Woltmann 467 p.

Workman 136 p.

Wotke 374 p.

Wratislav A. H. 136 p., 184 p., 466 p.

Wujek z Wqgrovce 265 p.

Wurzbach (lexikon) 381 p.

Wyssenlier 97.

Xenofon 304, 306 p., 419.

Young 426.

Zahradník Isidor 200, 218 p.

Zahradník Vine. 541, 542, 542 p.,

543 p.

Zachar 299 p.

Zákrejs 466 p'., 468 p., 558 p., 575 p.

Zalužanský 297—298. 299 p.

Zámrský viz Phiiadelphus.
Zarncke 45 p.

Zatoil 560.

Závta ze Závtic 312 p.

Závis 92—93, 94 p., 567.

Zázvorka Lipenský 285.

Zejle 532.

Zelený V. (v pozn.) 421, 450. 455,

477. 493, 558.

ZeJénv V. V. 353 p.

Zeiiian 196 p.

Zíl)fí C. (v pozn.) 2, 3, 7, 16. 17, 40,

41, 42, 106, 135 137, 142, 144, 153,

170. 178, 192, 208, 219, 226, 231.

232, 233, 251. 254, 264. 265, 289,

292. 293, 295, 297, 299, 300, 306,

1
307, 315, 326, 327, 348, 353, 358,

359, 366, 421, 450, 506.

Ziegelbauer 3/6.

Ziegler . V. 409.

Ziegler Jos. L. 343 p., 428—429,
430 p., 442, 443, 531.

Zikmumd 252 p.

Zima 411.

Zimmermann 251 p.

Zítek 226 p.. 538 p.

Zitte 76 p., 135 p., 137 p.

Zlobický 106 p.

ze Znojma Stanislav 113, 114, 115,

116, 121, 122, 129, 130.

Zoubek 223 p., 306 p., 343 p., 344 p.,

345 p., 347 p.

Zubatý 109 p.

Zucker 184 p.

Zukal 354 p.

Žák Fr. 353 p.

2ák Vincenc 494 p., 511.

Zakavec 306 p.

2alanský (Phacton) 135 p., 319—320.
z Zernovce eho 265 p.

z Zerotína Karel st. 300, 315—318,
319, 332, 333.

z 2erotína Kateina 330, 331 p.

2ídek 185—186, 196, 289 p.

Žilka 133 p., 134 p.

2inžifov 466 p.

ze 2itavy Petr 41,

2ižka z Trocnova 140—142, 147.

148, 149 p.. 151, 154. 157. 158,

159, 174, 224, 241, 322, 366, 411,

421, 423. 547.
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